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Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Startuje 42. festival Oty Hofmana

Festival pøedstaví kdysi dìtské herce

Dìti a mládež pomáhají vytváøet program

Renata Mašková, Lucie Èechová, Helena Vitovská, Tereza 
Fliegerová, Michaela Kudláèková, Jan Antonín Duchoslav, 
Ondøej Kepka. Jména, která si pamatují dospìlí filmoví 
fanoušci ze svého dìtství, ale souèasným dìtským divákùm 
nemusí být vždy povìdomá. Za tìmito jmény se skrývají 
filmoví a televizní herci, kteøí si kdysi zahráli menší nebo 
vìtší roli jako dìti právì v nìkterém z filmù, uvedených 
pøed lety také na fes- 
tivalu Oty Hofmana 
v Ostrovì. Letos jsou 
do Ostrova pozváni tøi 
z nich: Žaneta Fuchsová 
(Tomášková), známá 
z filmù: Koèièí princ, 
Kaòka do pohádky, 
Lucie postrach ulice, 
Vlak dìtství a nadìje, 
Chobotnice z druhého 
patra ad.  Michael 
Dymek, který hrál ve 
filmech: Páni kluci, 
Tajemství proutìného 
košíku, Le�, ptáku, le�, 
Indiáni z Vìtrova, 
Krakonoš a lyžníci… a Renata Mašková (Linhová), která 
letos navštíví festival v Ostrovì už ponìkolikáté. Má na 
kontì role ve filmech: Pøijela k nám pou�, Velké trápení, Jak 
se toèí Rozmarýny, Sladké starosti, Zastihla mì noc, Galoše 
štìstí a dalších. Festivalový program zahrnuje besedy 
i projekce pùvodních filmù, ve kterých tito kdysi dìtští herci 
hráli, pøièemž se tento program uskuteèní jak pro školy, tak 
pro diváckou veøejnost. Návštìvníci festivalu se tak mohou 
mimo jiné pøesvìdèit, jak tyto kdysi dìtské herecké hvìzdy 
vypadají dnes, jak se odvíjel jejich život i èím se v sou- 
èasnosti zabývají. 

Loni bylo tématem festivalu Dítì v akci, proto se tvùrci 
festivalového programu rozhodli zapojit do pøíprav 
festivalu i dìti a mládež a nechat je samostatnì vytvoøit 
doprovodný program. Byl založen Filmový štáb dìtí 
a mládeže, ve kterém mìla každá škola své zástupce. Práce 
štábu byla pro organizátory festivalu významným pøí- 
nosem, proto se rozhodli zapojit ho do práce i letos. V jeho 
øadách se objevilo množství nových èlenù, to ale jistì 
nebude na pøekážku dobrému výkonu, protože jak se zdá, 
nedostatek zkušeností zde bude vyvážen nadšením 
a plným pracovním nasazením. Na pravidelných schùzkách 
èlenové dìtského štábu øešili, které tematické filmy budou 

Už po dvaaètyøicáté se letos 12. øíjna otevírá Dùm kultury v Ostrovì filmovým tvùrcùm a jejich snímkùm, 
vzácným hostùm a zvìdavým i kritickým oèím dìtských divákù, jimž je pøedevším filmová pøehlídka urèena. Za 
desítky let doznal Dìtský filmový a televizní festival Oty Hofmana mnoha zmìn, a jak lze soudit z reakcí divákù 
i odborných porot, pøinesly tyto zmìny vždy nìco dobrého. Festival každým rokem pøitahuje více zájemcù 
nejen z øad publika, ale také se zvyšuje zájem médií, vèetnì tìch celostátních. Letošní festival má hlavní téma: 
Dìtství pøed kamerou. Pøi výbìru tématu se tvùrèí festivalový štáb inspiroval stejnojmennou knihou Simony 
Oktábcové, která popisuje pøíbìhy nìkterých slavných èeských „hvìzdièek“.

zaøazeny do programu, který zpìvák by mìl vystoupit na 
zahajovacím koncertì a jaké moderátory si dìti a mládež 
pøejí vidìt na pódiu. V souvislosti s letošním tématem 
festivalu si každá škola vybrala svého kdysi dìtského herce 
a pøipravila pro nìho zvláštní program: besedy, návštìvu 
školy atd. Tím se naplnil zámìr festivalových organizátorù 
pøipravit hostùm takové prostøedí a podmínky, aby se do 
Ostrova rádi a èasto vraceli i ti, kteøí sem kdysi jezdili jako 

hrdinové dìtských fil- 
mù, tak aby i dnešní 
dìti jejich filmy a život- 
ní pøíbìhy poznaly.

Dìtský filmový a te- 
levizní festival Oty 
Hofmana už není fes- 
tivalem pouze ostrov- 
ských divákù, ale také 
dìtí z okolí, které se 
každým rokem utìšenì 
rozšiøuje. Ještì pøed 
nìkolika lety festival 

zavítal pouze do Jáchymova a Perninku, kde se díky 
nadšeným pedagogùm uskuteènily projekce soutìžních 
filmù. Postupnì se pøidala Kyselka a Nejdek, v posledních 
letech i Jirkov, Klášterec nad Ohøí a Planá u Mariánských 
Lázní. V loòském roce bylo nováèkem kino Tachov. Do 
všech tìchto mìst a kin se za dìtmi a mládeží dostávají 
soutìžní filmy vèetnì snímkù, které jsou zaøazeny do 
programu festivalu. 

Tak jako každoroènì, budou i letos souèástí filmové 
pøehlídky zajímavé doprovodné programy. V podveèer 
prvního festivalového dne to bude koncertní verze 
muzikálu Dìti ráje. V divadelním sále Domu kultury 
vystoupí protagonisté tohoto prvního èeského „hit 
muzikálu“: Míša Nosková, Petr Poláèek, Boøek Slezáèek 
a Tomáš Löbl. Po koncertì se už tradiènì sejdou dìti 
s lampióny na Mírovém námìstí a slavnostní den zakonèí 
velkolepý ohòostroj, odpálený ze støechy Domu kultury. 
Ve støedu 13. øíjna se po filmovém dni uskuteèní v prostoru 
Za oponou úspìšné divadelní pøedstavení ZUŠ Ostrov 
nazvané: Už zase skáèu… Støedeèní veèer zpestøí oblíbené 
Køeslo pro hosta, do kterého tentokrát usedne režisér 
Zdenìk Zelenka. Ještì pøed tím ale mohou zájemci vidìt 
projekci jeho filmu Zabijáci doktorky Kalendové.  

Festival 
se odehrává 
nejen v Ostrovì

Doprovodné akce nabízejí barvitý program

Ve ètvrtek 14. øíjna se koná Velké zábavné 
odpoledne, uspoøádané spoleènì s Èeskou 
televizí, Mìstskou policií, Jednotkou sboru  
dobrovolných hasièù Ostrov a Nemocnicí 
Ostrov. Program s Michalem Nesvadbou, 
folklorním souborem Rosénka a poprocko- 
vou skupinou Imace Alina Kryštofa Hluška 
doplní soutìže a hry, ve kterých si dìti 
vyzkouší své znalosti a dovednosti. Bìhem 
celého festivalu se v Domì kultury hrají 
pohádky a klauniády pro mateøské školy, 
letos s Divadlem Pohádka z Prahy.

Festivalová dílna, pøipravovaná spolu s Ma- 
teøským centrem Ostrùvek, nabídne každé 
odpoledne dìtem seznámení s nejrùznìj- 
šími výtvarnými technikami a zajímavými 
ruèními pracemi. A pro dìti i dospìlé, kteøí 
se rádi trochu bojí, nabízí „strašidelná“ 
výstava v klášterním kostele Zvìstování 
Panny Marie pøehlídku skøítkù, víl, rarachù, 
vodníkù a dalších pohádkových bytostí, 
které vlastnoruènì vyrobila umìlkynì 
Vítìzslava Klimtová. Tvùrci festivalu vìøí, že 
tak jako v pøedešlých letech, bude i letos 
festival Oty Hofmana nejen filmovou 
slavností, ale i pøíjemným kulturním 
setkáním všech jeho úèastníkù. 
Za festivalový štáb: 

Ing. Marek Poledníèek, 
øeditel FOH
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 8. øíjna!

Bílá pastelka 

Hasièi v srpnu 

Informace ze škol

MDDM Ostrov

Rozhovor s Marcelem Šolcem 

Ostrovská veverka 

Kulturní program 

Festival Oty Hofmana 

Volný èas 

Rady zahrádkáøùm 



Domov pro stará, týraná a handicapovaná zvíøata poøádá 
30. øíjna Hubertovu jízdu 2010. Akce se koná v azylu 
Ostrovský Macík v Horním Žïáru (vedle bývalých 
stavebnin).

DOPROVODNÝ PROGRAM

PROGRAM

12.30-13.30 hod. Prohlídka azylu
14.00-15.00 hod. Pøedstavení s koòmi
15.30 hod. Start Hubertovy jízdy
16.30 hod. Vyhlášení vítìzù

Tombola, obèerstvení, projížïky dìtí na koních
tel: 776 669 084, e-mail: macik.simkova@seznam.cz 
www.macik.websnadno.cz 
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Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7900 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
8. øíjna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. øíjna. 
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hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, Infocentrum v DK 
Ostrov (tel. 353 800 526), 

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!

inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 

Bílá pastelka je symbolem neviditelného svìta 
nevidomých. Letos se koná již jedenáctý roèník 
veøejné sbírky Bílá pastelka, kterou poøádá Sjed- 
nocená organizace nevidomých a slabozrakých, 
TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. a Tyfloservis 
o.p.s. 13. øíjna bude pøíležitost rozhlédnout se 
kolem sebe a projevit úèast s nevidomými obèany. 

V ulicích Ostrova nabídnou studenti støedních škol v ne- 
zamìnitelných èernobílých trièkách s logem Bílé pastel- 
ky za minimální poplatek 20 korun originální pastelku 
v bílé barvì, záložku s kalendáøem 2011 a letáèek s bliž- 
šími informacemi. Na námìstí pøed Domem kultury 
stánek TyfloCentra umožní blíže nahlédnout do života 
obèanù žijících „ve tmì“. K prohlédnutí budou pomùcky 
pro nevidomé a slabozraké, k zakoupení výrobky zhoto- 
vené zrakovì postiženými lidmi, zájemci si mohou vy- 
zkoušet jízdu na tandemovém kole se zakrytým zrakem 
èi naslouchat libým melodiím hudebních nástrojù v po- 
dání zrakovì postižených. Cílem sbírky je shromáždit 
prostøedky na speciální výukové programy a pomùcky 
pro zrakovì postižené, pomáhající jim lépe se integrovat 
do spoleènosti. Nevidomí se uèí zvládat samostatnou 
chùzi se slepeckou holí, èíst a psát Braillovo slepecké 
písmo a ovládat další èinnosti nezbytné k životu. Sbírka 
Bílá pastelka je poøádána u pøíležitosti Mezinárodního 
dne bílé hole. Uskuteèní se na celém území ÈR ve více 
než 250 mìstech. V této souvislosti se mohou spolu- 
obèané v rámci Dne otevøených dveøí ostrovského 
TyfloCentra blíže seznámit s nìkterými pomùckami 
a prohlédnout si prostory, ve kterých se scházejí klienti 
k rùzným aktivitám. Kanceláø, denní centrum a spole- 
èenská místnost se nacházejí pod koupalištìm v Domu 
s peèovatelskou službou v pavilonu A. Vítáni budou 
všichni, kdo chtìjí v pohodové atmosféøe pøi kávì èi èaji 
alespoò na okamžik sdílet nesnadný svìt nevidomých. 

Zpøístupòování dopravy: Program 
mobility klade dùraz pøi realizaci na 
propojení jednotlivých objektù na 
bezbariérové trasy obce (mìsta). 
Bezbariérové trasy musí spolu s MHD 

a vèetnì odpovídajících dopravních prostøedkù splòo- 
vat základní cíle Programu mobility, tj. zpøístupnìní 
dopravy tak, aby byla zajištìna plnoprávnost každého 
obèana pøíslušné obce. Financování je podílové a pøí- 
slušnými zdroji jsou rozpoèet vlastníka (zøizovatele, 
provozovatele), Státního fondu dopravní infrastruk- 
tury (dle schvalovaných Pravidel) a Ministerstva do- 
pravy (dle pravidel vydávaných pro pøíslušné roz- 
poètové období). Finanèní prostøedky jsou poskyto- 
vány zejména na zpøístupòování pìších tras a jejich 
propojení s dopravními systémy, odstraòování staveb- 
ních bariér v MHD na zastávkách a nástupištích, na 
obnovu vozidel veøejné autobusové dopravy, vyba- 
vení dopravních prostøedkù MHD informaèními 
a signalizaèními zaøízeními pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace, systémová opatøení 
provozovatelù MHD, zejména instalace veøejných 
informaèních a odbavovacích systémù pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace.

Zajištìní financování na úkoly vydané Vládním 
plánem na Program mobility: Odpovìdné instituce 
zahrnují v rámci svých limitù a ve svých rozpoètech na 
období 2009-2015 a ve støednìdobých výhledech 
pøíslušných rozpoètových kapitol urèené finanèní pro- 
støedky zejména na splnìní doporuèených konkrét- 
ních úkolù Vládního plánu. V rozpoètové kapitole 
tìchto ministerstev: pro místní rozvoj, práce a sociál- 
ních vìcí, financí, kultury, vnitra, spravedlnosti, škol- 
ství, mládeže a tìlovýchovy, zdravotnictví, zahrne 
každé ministerstvo èástku ve výši cca 10 mil. Kè na 
každý rok. V rozpoètové kapitole Èeského úøadu 
zemìmìøièského a katastrálního èástku ve výši 
cca 1,3 mil. Kè na každý rok.
Státní fond dopravní infrastruktury v rámci svých 
rozpoètù zahrnuje (na období 2009-2015) finanèní 
prostøedky na zajištìní doporuèených konkrétních 
úkolù Vládního plánu s cílem naplnìní programù za- 
mìøených ke zvýšení bezpeènosti dopravy a jejího 
zpøístupòování osobám se sníženou schopností pohy- 
bu a orientace èástku ve výši cca 100 mil. Kè na každý 
rok. Èeská pošta ve svém rozpoètu zahrne na plnìní 
úkolù èástku ve výši cca 10 mil. Kè na každý rok. 

Národním rozvojovým programem mobility pro 
všechny jsou podporována opatøení, která pomáhají 
zpøístupnit èásti obce za souèasného stavu tìžko do- 
stupné nebo zcela nedostupné osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Cílem je podpora 
zámìrù obcí na realizaci ucelených bezbariérových 
tras, odstranìní bariér v budovách a vzájemné pro- 
pojení. Pøedkladatelem zámìru je zpravidla obec 
(mìsto) a programu se mùže zúèastnit jakákoli obec 
bez ohledu na rozlohu svého území èi poètu obyvatel. 
Z hlediska komplexnosti je nutná spolupráce pøedkla- 
datele s dotèenými institucemi (u kterých není pro- 
vozovatel èi zøizovatel) vèetnì soukromých subjektù 
(i pøesto, že ve vìtšinì pøípadù nelze pro soukromé 
subjekty èerpat finanèní prostøedky z Programu mo- 
bility). Úkolem pøedkladatele je navrhnout a zkoordi- 
novat ucelený zámìr v øešeném území tak, aby se 
bezbariérové trasy vzájemnì doplòovaly a vytvoøily 
funkèní celek. V rámci zámìru lze øešit jednu i více 
bezbariérových tras. Èlánek podává závìreènou infor- 
maci o schváleném Vládním plánu na období 2009-
2015 na zajištìní Programu mobility pro všechny, 
k plnìní konkrétních úkolù pøíslušnými institucemi 
vèetnì cíleného financování. (Tento text navazuje na 
pøedchozí èlánky v OM 6 a 8/2010.) 
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Mùžete zde výhodnì nakoupit nebo prodat: 
Dìtské obleèení od 6 let od velikosti 122, 
obleèení pro -náctileté (11-19leté), obleèení pro 
20ti a víceleté, textil (do obývacího pokoje, 
ložnice, koupelny), dekorace (vázy, kvìtináèe, 
svíèky, nástìnné dekorace, kuchyòské a koupel- 
nové doplòky), potøeby pro pejsky, koèièky 
a jiná zvíøátka, hry (kromì plyšových hraèek), 
sportovní potøeby a spoustu dalšího.  

15. øíjna 16.20-18.00 hod.

16. øíjna 9.00-18.00 hod.

17. øíjna 15.00-16.00 hod.

Pøíjem vìcí
 Zboží musí být èisté 

a øádnì oznaèené. Neoznaèené, zakouøené a špina- 
vé vìci jsou vyøazeny automaticky z prodeje. 

Prodej
 

Výdej neprodaného a penìz z prodeje

Místo pøíjmu a prodeje vìcí: ZŠ Masarykova 
Ostrov (vestibul pøed školní restaurací a autoškolou). 
Registraèní poplatek 50 Kè se platí pøi pøíjmu vìcí do 
prodeje. K prodeji potøebujete registraèní èíslo, které 
napíšete na malé cedulky do kroužku a vedle vámi 
urèenou cenu. Cedulky pøipevníte k prodávaným 
vìcem, na obleèení a textil je pøišijete pár stehy 
(pozor, nešpendlit!). Na jedno registraèní èíslo lze 
prodávat 50 ks, v pøípadì vìtšího poètu kusù zaplatíte 
dalších 50 Kè. Pro své registraèní èíslo si zavolejte od 
15.00 hod. tel. 776 310 312.

Upozornìní
Nevyzvednuté vìci po ukonèení blešího trhu 
propadají bez dalších nárokù charitì. Nevyzvednuté 
peníze z prodeje vìcí pøipadnou útulku Macík. Do 
prodeje se nepøijímají letní vìci a další pøedmìty 
mimo seznam psaný nahoøe. Tato akce je uspoøádána 
pro azyl Macík. Mùžete donést i deky, krmení a jiné 
potøeby pro zvíøátka z Macíka, které pøedáme. 
Tìšíme se na vás. 

V srpnu se v Ostrovì narodilo 19 dìtí, zemøeli ètyøi 
obèané. Manželství uzavøelo osm párù. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem srpna pøihlásilo 31 osob, 
odstìhovalo se jich 39. Celkovì tedy ve mìstì 
pøibylo sedm obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v srpnu byl 41,13 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 31. srpnu byl 16 971. 

Bleší trh

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v srpnu 2010

Matrika MÚ Ostrov 

Vychovatelky družiny ZŠ Masarykova

Bílá pastelka 
jako pomoc nevidomým

Plán pro všechny  
Financování

Zdenka Buèková, Triáda Ostrov 

V letošních letních mìsících se knihovnice 
zapotily víc než kdy jindy. Za provozu pro- 
bíhaly èásteèné revize knihovního fondu, 
celý knihovnický software se pøevádìl na 

vyšší verzi (knihovna získala grant z MK ÈR), chystaly 
jsme podzimní akce a k tomu všemu ještì letošní vedra 
zpùsobila havárii techniky. 

Naši ètenáøi mohou již v øíjnu otestovat nový webový 
katalog Carmen. Vyznaèuje se napø. plnotextovým vy- 
hledáváním, možností pøidávání komentáøù a hod- 
nocení ke knihám, je doplnìn odkazy do dalších data- 
bází. Jeho adresu lehce najdete na naší úvodní stránce.
4. až 9. øíjna Akce k celostátnímu týdnu knihoven, 
každý den v týdnu bude mít svou vlastní tematiku, 
pøedstavíme projekt v nové knihovnì v Paláci princù. 
11. øíjna V Domì kultury v divadelním sále slavnostní 
finále pátého roèníku doprovodné akce k Festivalu Oty 
Hofmana: Pohádkové malování a zpívání pro 
pøedškoláky z MŠ a žáky 3. tøíd ZŠ
1. až 30. øíjna Vyhlašujeme další roèník soutìže pro 
všechny žáky ZŠ: Superètenáøi 2010. 
Více na: www.mkostrov.cz/aktualne

Mìstská knihovna Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová

Vìra Rotheová, TC Ostrov 

Hubertova jízda
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Nemocnici Ostrov se v souèasné dobì podaøilo 
vrátit kredit špièkové republikové porodnice. 
Oproti minulým letùm se rodí dvojnásobnì a roè- 
ní poèet porodù atakuje hranici 900 porodù. V ro- 
ce 2007 bylo v ostrovské nemocnici realizováno 
375 porodù, v roce 2008 se uskuteènilo 425 po- 
rodù a v roce 2009 celkem 483 porodù. Poèet 
porodù a zájem maminek rodit v ostrovské 
porodnici stále stoupá. Letos bylo k datu 9. záøí 
odvedeno již 563 porodù.

Primáøka DIP, DIOP, ARO Ivana Jarošová byla jme- 
nována do pracovní skupiny MZ ÈR, která se bude 
zabývat problematikou dlouhodobé intenzivní péèe 
a dlouhodobé intenzivní ošetøovatelské péèe. Násled- 
nou péèi DIP/DIOP poskytuje v rámci Èeské republiky 
celkem 22 zdravotnických zaøízení, která mají uza- 
vøeny smluvní vztahy na úhradu této péèe se zdravot- 
ními pojiš�ovnami. Jmenování primáøky Jarošové svìd- 
èí o uznání nesmírnì nároèné nìkolikaleté práce její 
a celého týmu oddìlení Nemocnice Ostrov pøi budo- 
vání samotného oddìlení, zavádìní moderních ošet- 
øovatelských a terapeutických postupù, které jsou 
postupnì standardizovány a jsou zárukou vysoké kvali- 
ty poskytované zdravotní péèe.

Od 1. záøí je v Nemocnici Ostrov zahájena èinnost 
psychosomatické poradny, a to každý pátek od 13.00 
do 15.30 hod. Poradna poskytuje konziliární služby 
psychosomatickým klientùm z ambulancí praktických 
lékaøù, gynekologù, internistù, dermatologù apod. 
Poradnu vede dvouatestovaný psychiatr s funkèní spe- 
cializací pro psychosomatiku a funkèní specializací pro 
psychoterapii.

Od záøí letošního roku je po generální rekonstrukci 
otevøena nová stanice oddìlení následné péèe s 19 
lùžky. Na klienty èeká komfortní zázemí maximálnì tøí 
až ètyølùžkových pokojù s novými postelemi a vybave- 
ním. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zaøíze- 
ním, lednicí, TV a uzamykatelnými skøínìmi. Z každého 
pokoje je pøístup na proslunìnou venkovní terasu. 
Nechybí zde ani spoleèenská návštìvní místnost, kde 
se klienti mohou setkávat a trávit èas se svými rodin- 
nými pøíslušníky.

4. listopadu uspoøádá Nemocnice Ostrov v Domì 
kultury Ostrov akreditovanou konferenci pro støední 
zdravotní personál zamìøenou na téma Komplexní pøí- 
stup k ošetøovatelské péèi. Konference se bude vìno- 
vat zejména problematice správné výživy, psycholo- 
gickým a rehabilitaèním aspektùm ošetøovatelské péèe, 
oblasti efektivního øízení a prevence rizik. 

Záøí 2010 až duben 2011
Zimní stadion Ostrov

Úterý 17.15-18.45 hod.
Støeda 11.45-13.15 hod.
Pátek 17.45-19.15 hod.
Nedìle 17.45-19.15 hod.

Mimoøádné bruslení pro veøejnost o školních 
prázdninách a svátcích bude v pøedstihu uvedeno ve 
vývìsní skøínce pøed zimním stadionem v Ostrovì 
a na www.zsostrov.com

V srpnu jsme zasahovali celkem 23krát, z toho 
bylo osm požárù, tøi dopravní nehody, devìtkrát 
technická pomoc, dvakrát únik látek a dvakrát 
záchrana osob a zvíøat. 

Bohužel i v srpnu došlo k tragické události: parta pìti 
lidí sjíždìla øeku Ohøi na raftu pøes radošovský jez, 
raft se s nimi pøevrátil, ètyøi osoby byly vytaženy 
ihned, ale mladou dívku se již nepodaøilo zachránit. 
Tøikrát jsme likvidovali vosí hnízda (ul. Myslbekova, 
u Domu kultury a na poštì v Kyselce). Poslední 
srpnový den byl ohlášen únik plynu v ul. Karlovarská, 
prùzkumem na místì bylo zjištìno, že se jedná o pro- 
vìøovací cvièení jednotky.

Výbìrem 

13. srpna Technická pomoc s transportem pacienta 
do vozu RZP 
15. srpna Otevøení bytu v Luèní ulici
17. srpna Požár vedení elektrického napìtí u Ma- 
riánské 
19. srpna Likvidace padlého stromu na chodníku 
v ulici Odborù
20. srpna Požár pole u obce Horní Hrad
21. srpna Dopravní nehoda motocyklu a osobního 
vozidla v Jáchymovì Novém Mìstì
23. srpna Dopravní nehoda osobního automobilu 
ve Stráži nad Ohøí 
24. srpna Požár bytu v Horské ulici (pøipálené 
potraviny na plotnì). Týž den došlo k požáru døevìné 
budky, obývané bezdomovci, na výjezdu z Ostrova 
na Karlovy Vary. Otevøení bytu v Dlouhé ulici 
25. srpna Otevøení bytu v Lidické ulici
27. srpna Požár rodinného domu v Jáchymovì 
(Požár naštìstí malého rozsahu zvládla zlikvidovat 
místní jednotka.)
29. srpna Dopravní nehoda v Krušnohorské ulici

Strážníci zjistili celkem 293 pøestupkù, uložili 
sankce v celkové výši 22 150 Kè, z toho bylo 211 
pøestupkù v dopravì a 82 pøestupkù na úseku 
veøejného poøádku. Dále øešili napø. 222 ozná- 
mení vèetnì linky 156, doruèili 36 písemností, 
zadrželi tøi pachatele podezøelé z trestné èin- 
nosti, které pøedali PÈR, ve 41 pøípadech spo- 
lupracovali s PÈR, hasièi nebo záchrannou služ- 
bou. V tomto mìsíci zapoèalo pravidelné pod- 
zimní blokové èištìní.

2. srpna 1.46 hod. Pøi kontrole vlakového nádraží 
strážníci zjistili stojící vozidlo bezpeènostní agentury. 
Došlo totiž k narušení jednoho z objektù, proto 
spoleènì provedli kontrolu objektu a zadrželi 
27letého muže z Ostrova. Pro podezøení ze spáchání 
trestného èinu krádeže byla pøivolána PÈR. 

6. srpna 23.30 hod. V Májové ulici strážníci odchytili 
toulajícího se psa a pøedali ho do mìstského útulku. 
Druhý den se na služebnu dostavil 26letý obèan 
Vietnamu žijící v Perninku s tím, že hledá svého psa. 
Pro porušení vyhlášky byla vìc vyøízena blokovou 
pokutou a pes byl majiteli vrácen.

8. srpna 19.47 hod. V marketu 40letý muž z Ostrova 
odcizil zboží v hodnotì 556 Kè. Pøestupek proti 
majetku byl vyøízen blokovou pokutou, zboží bylo 
vráceno.

14. srpna 2.30 hod. U kruhového objezdu strážníci 
kontrolovali vozidlo, které mìlo poškozenu pøední 
èást. Pøi kontrole 55letého øidièe z Ostrova zjistili, že 
má 1,65 promile alkoholu v krvi. Dále nalezli i místo, 
kde øidiè havaroval. Vìc byla pøedána PÈR.

18. srpna 18.50 hod. Oznámení o odcizení hor- 
ského kola v Tylovì ulici. Strážníci provedli kontrolu 
mìsta a kolem 21.00 hod. se jim podaøilo zadržet 
20letého obèana z Ostrova s odcizeným kolem. Byla 
mu uložena bloková pokuta, kolo bylo vráceno 
majitelce.

19. srpna 2.20 hod. V Borecké ulici pøistihli 20letého 
muže z Ostrova pøi krádeži kovového odpadu. Také 
v tomto pøípadì byl pachatel obvinìn z pøestupku 
proti majetku a byla mu uložena bloková pokuta.

22. srpna 10.05 hod. V Masarykovì ulici zjistili 
pobíhajícího psa bez vodítka. Jeho 54letá majitelka 
porušila OZV, vìc byla vyøízena domluvou (pes byl 
oèipován a pøihlášen na MÚ).   

29. srpna 2.00 hod. V ulici U Nemocnice zastavili 
strážníci vozidlo. 21letý muž z Ostrova nebyl drži- 
telem øidièského oprávnìní, navíc øídil vozidlo pod 
vlivem alkoholu (1,2 promile alkoholu v krvi). Ve 
vozidle byly další tøi osoby, pøièemž spolujezdec øidièe 
byl i majitelem vozidla. Tím, že pøedal øízení osobì 
bez øidièského oprávnìní, se dopustil pøestupku. Vìc 
si na místì pøevzali policisté PÈR.

Kontakt na Mìstskou policii Ostrov: pevná linka 
156, mobil 777 766 074. Je možné využít také 
e-mailového spojení: velitelmp@ostrov.cz 

Aktuality 
Nemocnice Ostrov 

Ostrovští hasièi v srpnu

Pøi akci dne 24. srpna                                         Foto: Archiv JSDH

Milan Kuna, JSDH Ostrov 

Mìstská policie Ostrov 
v srpnu

Bruslení pro veøejnost

Bc. Pavel Èekan

Ošetøovna na oddìlení následné péèe                                                                                                                   Foto: Andrea Zvolánková

Andrea Zvolánková



4 Ostrovský mìsíèník
Øíjen 2010

Zprávy ze škol
Gymnázium Ostrov 

Program:
 Soubor Hop-Hop s pøedstavením Už 

zase skáèu…

Interní koncert, zahrají žáci hudebního oboru. 
Mimo Ostrov:

Divadelní festival. Soubor 
Hop-Hop s pøedstavením Už zase skáèu…

Pøedávání cen Karlovarského kraje 
úspìšným žákùm v uplynulém školním roce. (LDO 
Ireny Konývkové a Lucie Velièkové)

 Národní pøehlídka 
Krakonošùv divadelní podzim. Dramatické výstupy 
(žáci LDO Lucie Velièkové) 

14. øíjna FOH

21. øíjna 17.00 hod., sál ZUŠ

4. až 10. øíjna Stollberg, 

8. øíjna Beèov, 

13. øíjna Vysoké nad Jizerou,

Asi není žádným tajemstvím, že v Ostrovì vzniká 
z bývalé ZŠ Klínovecká Centrum technického 
vzdìlávání, v nìmž by od školního roku 2011-
2012 mìla najít nové prostory SPŠ Ostrov. 

Místní obyvatelé si jistì všimli, že vysoký jeøáb, který 
se nad stavbou nového areálu ještì v jarních mìsících 
tyèil, už nedotváøí siluetu mìsta. Je to pøedevším 
proto, že první etapa výstavby byla k 30. srpnu zdárnì 
ukonèena. Zahrnovala veškerou projektovou doku- 
mentaci, pøípravné práce pøed zahájením výstavby, 
bourací práce, hrubou stavbu a instalace. Celkové 
náklady první etapy èítající 242 milionù korun byly 
tímto datem proinvestovány, nyní se stavbaøi soustøe- 
dí na dokonèení školy ve druhé etapì, jež zahrnuje 
fasády, parkové úpravy, vnitøní vybavení školy a vý- 
stavbu školního sportovního areálu. Pøedpokládané 
náklady na realizaci nové školy se pohybují okolo 
407 milionù korun, vedle financí získaných z pro- 
støedkù Evropské unie se na stavbì podílejí rovnìž 
Karlovarský kraj èástkou 30 milionù korun a mìsto 
Ostrov 20 miliony korun. Nová školní budova spojí 
pod jednou støechou obì støediska ostrovské prù- 
myslovky, jak to, které naleznete v souèasné dobì 
v zámecké budovì, tak to, které zatím pùsobí v areálu 
bývalého podniku Škoda v Dolním Žïáru. 

Zpìt ke každodenní školní realitì. Tradiènì v záøí 
vyrážejí studenti naší školy na Dny vìdy a techniky, 
které poøádá pravidelnì Západoèeská univerzita 
v Plzni. V polovinì záøí se zásluhou partnera školy, 
spoleènosti Witte Nejdek, do Plznì vypravili studenti 
tøetích roèníkù oborù Elektrotechnika a Informaèní 
technologie na maratón zajímavých pøednášek. A že 
bylo z èeho vybírat, dokazují i názvy jednotlivých 
pøednášek: Programování robota ze stavebnice Lego, 
Poèítaèem øízené kolejištì, Laserové technologie, 
Mikroskopie - okno do jiného svìta, ale také Aktivní 
mozek nebo Jak lze pøijít k penìzùm díky plasticitì 
kovù. Podobné aktivity pøibližují studentùm tech- 
nické obory z jiné perspektivy a dost možná, že je 
nadchnou natolik, aby je nasmìrovaly pro budoucí 
profesní život. 

Krajský odbor školství, mládeže a tìlovýchovy 
pøipravil v øíjnu již šestý roèník vyhlášení nej- 
úspìšnìjších žákù Karlovarského kraje v soutì- 
žích za uplynulý školní rok. Velmi rádi pøipome- 
neme ty nejúspìšnìjší.

Na celostátní úrovni: Jan Martinek (oktáva A) se 
zúèastnil po vítìzství v krajském kole celostátní biolo- 
gické olympiády. Dostal se dokonce do „rozstøelu“ na 
kolo mezinárodní. Boris Moskoviè (4. A) vyhrál krajské 
kolo SOÈ s postupem do celostátního kola s prací Krize 
a rozpad Titovy Jugoslávie. V celostátním kole se umís- 
til ve velké konkurenci na 4. místì. Zdenka Pšenièková 
(sexta A) se dostala mezi finalisty literární soutìže o Ce- 
nu Waltera Sernera. Uspìla mezi 300 úèastníky z ÈR 
a dostala se do výbìru nejlepších dvaceti (slavnostní 
vyhlášení vítìzù na Nové scénì ND v Praze). Získala 
i èestné uznání v celostátní soutìži prózy Hlavnice A. C. 
Nora 2009 za povídku Largo (byla otištìna v knize Vítej 
zpátky, kterou tvoøí výbìr nejlepších próz soutìže). 

Pavel Hozák (oktáva) byl druhý v krajském a úspìšný 
v celostátním kole chemické olympiády. Dále postoupil 
v soutìži v grafických disciplinách v kategorii Word- 
processing do kola celostátního, ale z èasových dùvo- 
dù se nemohl zúèastnit. Tomáš Martinek (oktáva A) byl 
v krajské chemické olympiádì ètvrtý, zúèastnil se i ce- 
lostátního kola, jehož byl úspìšným øešitelem. Uspìl 
i v krajské soutìži v grafických disciplinách v kategorii 
Wordprocessing. Adam Pìnkava (oktáva A) je úspìš- 
ným øešitelem celostátního kola chemické olympiády, 
v kraji byl tøetí. Matìj Lébl (sexta A) obsadil 12. místo 
(130 úèastníkù) v celostátní matematické korespon- 
denèní soutìži Brkos. Získal tím úèast na soustøedìní 
matematických talentù ÈR. V celostátní dìjepisné sou- 
tìži družstev gymnázií nás chvályhodnì zastupovali: 
Kateøina Dlouhá (V6. A), Veronika Babiuková (2. A) 
a Vojtìch Oliverius (3. A), získali 26. místo. Pod záštitou 
pøedsedy vlády ÈR Jana Fischera se v bøeznu konal 
Pražský studentský summit. Naši studenti se jeho èásti 
(Pražského modelu OSN) zúèastnili již poètrnácté, 
letos v roli velmi úspìšných diplomatù: Vojtìch Šána 
(V7. A), Dominika Holeèková (3. A), Dita Siøínková (V5. 
A), Eva Pavelková (V8. A), Filip Jirouš (V7. A) a Matìj 
Dražil (2. A).

Na krajské úrovni: Adam Pøáda (kvarta B) se o první 
místo v matematické olympiádì dìlí se studentkou 
chebského gymnázia (oba shodnì získali 24 bodù, tedy 
maximální poèet). Adam získal i druhé místo 
v chemické olympiádì a druhé místo v okrese ve fyzi- 
kální olympiádì. Jan Kùs (oktáva A) zvítìzil v mate- 
matické olympiádì v oboru programování. Filip Harzer 
(4. B) získal v SOÈ druhé místo za práci Turecká oku- 
pace Kypru. Matìj Lébl (sexta A) získal 2. místo na 
fyzikální olympiádì v kategorii C. Tomáš Dáòa, Tomáš 
Kothera (kvarta B) a Anna Matuštíková s Èeòkem 
Maléøem (kvinta A) zvítìzili v obou kategoriích dìje- 
pisné soutìže o Pohár Královské mincovny (kategorie 
základních i støedních škol). Lucie Madajová (2. A) 6. 
a 7. místo (ve dvou kategoriích), Martin Filipec (oktáva 
A) 5. místo, Václav Radoò (oktáva A) 6. místo. Jakub 
Kvapil (V6. B) byl na 9. místì, Veronika Babiuková Centrum technického vzdìlávání - stav k 31. srpnu 2010                                                                                          Foto: Archiv SPŠ Ostrov

(2. A) na 15. místì. Tøíèlenné družstvo zvítìzilo v Kada- 
ni v krajské soutìži s ekologickou tematikou pro stu- 
denty SŠ (Michaela Polanská, Hana Pincová (obì 
1. A)., Petra Dlouhá (V4. A). Úspìšnou v matematické 
olympiádì je Soòa Ondrušová (kvarta B). Ondøej Musil 
(V5.B) získal 3. místo na fyzikální olympiádì 
v kategorii D. Petra Jílková (septima A) 3. místo na 
zemìpisné olympiádì. Jan Vintr (prima B) obsadil 
3. místo na biologické olympiádì, Eva Pincová (V3. A) 
byla ve stejné soutìži osmá. Tran Quang Khoi (septima 
A) získal 3. místo v olympiádì v NJ. V téže soutìži byla 
Kateøina Schroeterová (sexta B) na 4. místì, Tereza Kva- 
pilová (oktáva A) na 4. místì na olympiádì v ÈJ. Lukáš 
Tamchyna (prima A) na 6. místì v zemìpisné olympiá- 
dì. Jáchym Sapoušek (V4. A) se po vítìzství okresního 
kola zúèastnil i krajského kola dìjepisné olympiády.
Nejúspìšnìjší studenty pøipravovali: RNDr. Vladimír 
Vít (chemické a biologické olympiády). Každoroènì má 
mimoøádné úspìchy na celostátních i svìtových soutì- 
žích (pøipravil napø. Evu Pluhaøovou, dvojnásobnou 
držitelku zlaté medaile z celosvìtového kola CHO) 
a Jaroslava Nunváøe - støíbrná a bronzová medaile 
v celosvìtovém kole BO). Mgr. Ivan Machek - jeho 
„diplomatické delegace“ jsou dlouhodobì hodnoceny 
velmi vysoko. Mgr. Ivan Váòa (vyuèující èeského jazy- 
ka). Mgr. Miroslava Vaicová (vyuèuje IVT) dlouho- 
dobì garantuje soutìže v grafických disciplínách 
Wordprocessing. 

Všem studentùm gratulujeme a dìkujeme za vzornou 
reprezentaci gymnázia i regionu. Dìkujeme i všem 
vyuèujícím, kteøí studenty do soutìží pøipravili. 

SPŠ Ostrov: 
dvì aktuality 

Mgr. Libor Háèek

Mgr. Libor Velièka 

Další fotografie z výstavby si mùžete prohlédnout na 
http://apdm.cz/projekty/ctv-ostrov/?sub=fotogalerie

ZUŠ Ostrov
S profesorem Edouardem Hussonem ze Sorbony (vpravo) 
Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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Zprávy ze škol
MDDM Ostrov

Praktická mykologie

Pøednáška odborníka v oboru M. Chochela. Témata: 
Mykologické zajímavosti okolí Ostrova sezóny 2010 
a Podzimní a pozdnì podzimní houby. Bìhem pøed- 
nášky budou mít úèastníci možnost nechat si urèit 
houby, které nasbírali. Akce patøí do cyklu, jehož zastøe- 
šující organizací je Èeská mykologická spoleènost.
Noèní prohlídky 

    
Jak to v Ekocentru vypadá po zavírací dobì? Mùžete 
pozorovat zvíøata, která se veèer chovají jinak než bì- 
hem dne, zejména zvíøátka soumraèná a noèní (napø. 
nìkteré ještìrky a dravce), bývají v tuto dobu aktivnìjší. 
Prohlídky s výkladem zaèínají ve 20.00, 20.30 a 21.00 
hod. a trvají zhruba jednu hodinu.
Výlet do obory v Hájku

Pojedeme vlakem na Velký rybník, odtud pìšky do 
obory za muflony a daòky. Pøihlášky a informace v EC 
do 27. øíjna. 
Povídání o…
Na 4. øíjna pøipadá Mezinárodní den zvíøat. Pøipravu- 
jeme besedu o pùsobení èlovìka na volnì žijící živo- 
èišné druhy. Bližší informace a rezervace telefonicky 
nebo e-mailem.
Zápis do kroužkù a kurzù
Od pondìlí do pátku od 8.00 do 18.00 hod., v pátek od 
8.00 do 17.00 hod. Podmínkou pøijetí je odevzdání 
vyplnìné pøihlášky. 
Pøírodovìdná soutìž: Poznej a chraò 
Blahopøejeme výhercùm soutìže v záøí: Jana Koptová, 
Karolína Václavková, Natálie Mojtková
Pøipravujeme: Halloween se zvíøátky

 
Halloween není jen strašení a laskominy, ale i pøíjemná 
romantika. Akce je urèena pro rodièe s dìtmi i samotné 
dìti. Halloweenské masky vítány. Pro zahrádkáøe: 
máte-li pøebytek dýní, prosíme vás, zda byste je mohli 
vìnovat dìtem na dlabání a vyøezávání strašidelných 
hlav pøi Halloweenu. 
Prohlídky pro veøejnost
Každou sobotu a nedìli 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. 
Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatelských 
pracoven. Mimo tuto dobu možno domluvit prohlídky 
telefonicky.
Informace: Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., pá 
10.00-17.00 hod., tel. 353 842 389, 731615658, 
Facebook: Ekocentrum MDDM Ostrov

15. øíjna 16.30 hod.

23. øíjna 

29. øíjna 8.15-14.00 hod.

2. listopadu 17.30 hod.

Ukliïme Horní hrad

Pro dìti od sedmi let. Víkendová pomoc pøi úklidu 
areálu a okolí hradu s pøespáním v objektu. Ve volném 
èase soutìže, veèer posezení u ohnì a noèní hra 
Výtvarná soutìž 
Soutìž pro dìti MŠ, ZŠ a ZaPŠ „Vánoèní ozdoby, øetìzy, 
zvonky“ ve tøech kategoriích: I. pøedškoláci, II. školáci 
do 10 let, III. školáci nad 10 let. Pracovat lze libovolnou 
technikou (keramika, perník, tìsto, papír, sláma, barvy 
na sklo ad.). V každé kategorii budou tøi vítìzové. Dílka 
oznaète jménem, vìkem a školou a osobnì doruète do 
MDDM nejpozdìji do 26. listopadu. Nejlepší práce 
budou vystaveny v MDDM od 1.12. Ceny budou 
pøedány pøi Mikulášské besídce 3. prosince.
Nedìle na letní scénì
Bez ohledu na pohledy

.
Program: Taneèní skupina Mirákl. To nejlepší z taneè- 
ního repertoáru: skupinová vystoupení i sólisté. Malé 
formace sokolovské a nyní už i ostrovské taneèní sku- 
piny. Mirákl se zanedlouho pøedstaví v semifinálovém 
kole talentové soutìže. 
Podzimní víkendová stezka 
Ježíškova cesta na Božím Daru

Zveme dìti od osmi let a rodièe s dìtmi na Ježíškovu 
cestu na Božím Daru, která má dva okruhy (malý 
5,6 km a velký 12,9 km). V infocentru dostanou dìti 
Ježíškùv zápisníèek, kam si budou zapisovat odpovìdi 
na otázky z jednotlivých zastavení, která poznáte podle 
pìkných domeèkù. Každé zastavení je vìnováno jedné 
postavièce z Ježíškova svìta a je u nìj atrakce pro dìti. 
U vìtšiny zastávek èeká malá atrakce, tøeba kolotoè, 
houpaèky aj. Za splnìní úkolù dostanou dìti dárky 
v infocentru, kam se s vyplnìnými zápisníèky vrátí. Po- 
èet úèastníkù je limitován kapacitou autobusu, je nutné 
se na stezku pøihlásit pøedem v MDDM. Pøihlášku je 
nutné odevzdat do 6. øíjna. (Informace v MDDM.)
Ekoorientaèní bìh 

Pro dìti školní družiny ZŠ Májová pøipravujeme orien- 
taèní bìh, pøi nìmž budou muset prokázat vìdomosti 
z ochrany životního prostøedí. 
19. roèník Ostrovské kolejnice

Veøejná soutìž železnièních modeláøù. Propozice jsou 
v MDDM nebo na: www.volny.cz/kzm.ostrov
Podzimní prázdniny
Høištì netradièních sportù

 
Mùžete hrát venkovní stolní tenis, minigolf, na høištích 

2. a 3. øíjna, Horní hrad

3. øíjna 14.00 hod

10. øíjna 10.30-16.30 hod. 

8. øíjna 13.45. hod., Borecké rybníky

30. a 31. øíjna 10.00-17.00 hod.

27.-30. øíjna 10.00-17.00 hod. 

Naše škola se i letos pøihlásila 
do soutìže, kterou ve spolu- 
práci s Èeským olympijským 

výborem poøádá agentura Sprint: do Plavecké 
soutìže mìst. Soutìž je urèena široké veøejnosti, 
tedy všem, kteøí rádi plavou a dokážou uplavat 
libovolným zpùsobem vzdálenost 100 m. 

Závod se uskuteèní ve støedu 6. øíjna ve školním 
plaveckém bazénu ZŠ Masarykova v dobì od 8.00 do 
18.00 hod. V bazénu budou vyhrazeny po celou dobu 
dvì dráhy pro pøíchozí veøejnost s tím, že dopoledne 
se oèekává zvýšený zájem dìtí a školní mládeže a v do- 
bì mezi 15.00 až 18.00 hod. se oèekávají dospìlí obèa- 
né mìsta Ostrova a okolí. Loni se do soutìže zapojilo 
celkem 222 obèanù Ostrova a mìsto se umístilo na 
ètvrtém místì z pøihlášených mìst do 20 000 obyvatel. 
Poøadatelé ze ZŠ Masarykova si slibují, že v letošním 
roce podpoøí jejich úsilí více ostrovských plavcù, vý- 
raznì pøekonají loòský poèet úèastníkù a poètem 
dosažených bodù bude mìsto Ostrov útoèit na 
medailové umístìní. Každý úèastník obdrží pamìtní 
diplom a všichni budou zaøazeni do slosování o vìcné 
ceny ÈOV. Pro doplnìní: k 31. srpnu bylo do soutìže 
pøihlášeno zatím13 mìst. Srdeènì zveme všechny dìti, 
rodièe, babièky, dìdeèky, sportovce i nesportovce! 

Prázdniny jsou minulostí a žáci i uèitelé mají již za 
sebou mìsíc pilné práce v novém školním roce. Žáci si 
zase zvykli na školní režim, zaèali získávat nové vìdo- 
mosti a dovednosti i navazovat pøátelství se spolužáky, 
kteøí do kolektivu novì pøišli. Škola dnes již znamená 
také mnoho zajímavých èinností, kterých je i u nás 
dostatek. Chlapci a dìvèata mají možnost se zapojovat 
do rùzných kroužkù: hudební (flétny), sportovní (flor- 
bal, fotbal, softball), keramický, kroužek angliètiny 
a dramatický kroužek pøi ŠD. Mnoho žákù bude moci 
reprezentovat svou školu v celé øadì sportovních akcí 
i v dovednostních, vìdomostních a výtvarných soutì- 
žích. Kromì toho na žáky èeká øada kulturních akcí 
a pøednášek. Vìøíme, že v pøíštích èíslech OM budeme 
mít o èem informovat! Pøejme si, a� i letošní školní rok 
je plný pohody, radosti, úspìchù z dobré práce a zá- 
žitkù, na které vždy budeme jen rádi vzpomínat! Více 
na: www.3zsostrov.cz

ZŠ Masarykova 
zve do plavecké 
soutìže

fotbal, tenis, nohejbal, basketbal, vyzkoušet si novì 
otevøená sportovištì v areálu: lanovou pyramidu, le- 
zeckou stìnu a kostku a venkovní kuželky.
Herna deskových a konzolových her, stepmánie

Oblíbené soutìže na taneèní desce, hry na PSX 3, 
Nintendu WII, X-BOX 360, Stiga hokeji ad.
Výtvarná dílna 

Hlavním námìtem jsou barvy v rùzných výtvarných 
technikách a materiálech. Nezapomeòte pøezùvky!
Florbalový turnaj

 nové høištì s umìlým povrchem
Turnaj (v rámci projektu Aktivní víkendy pro neorgani- 
zované dìti a mládež) pro ètyøèlenná družstva (tøi hráèi 
v poli a brankáø) ve vìku 9-15 let. Pøihlášky odevzdejte 
do 27. øíjna v MDDM.
Turnaj v kuželkách 

  
Pøijïte si vyzkoušet novou kuželkáøskou dráhu v areálu 
MDDM. Turnaj otevøen pro všechny školáky i studen- 
ty. Pøihlásit se mùžete pøed zahájením soutìže.
Sportovní víkendy
Víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì a nové høištì 
MDDM s umìlým povrchem, minigolf a stolní tenis 
otevøeny dennì do 19.00 hod., sobotu a nedìli 10.00-
18.00 hod. 
Informace: MDDM po-pá 8.00-18.00 hod. 
tel. 353 613 248. 

27. øíjna 9.00-12.00 hod., MDDM

27. øíjna 9.00-12.00 hod., MDDM

29. øíjna 9.00 hod.,

29. øíjna 11.00 hod.

Ekocentrum

Bc Šárka.Märzová, 
ved. odd. NÈ

ZŠ Májová

Ing. Karel Daníèek, uèitel Tv

Mgr. Michaela Budaiová

Podzimní víkendová stezka 2009                                                                                                                      Foto: Archiv MDDM Ostrov
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Marcel Šolc vkládá do svých fotek filozofii

Øeknete ètenáøùm nìco o svém dìtství?  

Jak jste se dostal z Opavy až do Ostrova?

Mìl jste jako dítì i další zájmy?

Kam jste nasmìroval svá studia?

Jaké je Vaše souèasné povolání?

Jak na Vás Ostrov jako mìsto pùsobí?

Narodil jsem se v Opavì na severu Moravy (nebo jihu 
Slezska, jak kdo chce). Víkendy a velkou èást prázdnin 
jsem trávil u dìdy a babièky na chatì, v pøírodì, v lesích, 
s druhou babièkou jsem cestoval po venkovském 
pøíbuzenstvu, a tak zøejmì mùj kladný vztah k venkovu, 
pøírodì a prostým lidem byl již tehdy vysochán… 
Potøeba fotografovat se však dostavila až pozdìji. 

Celkem jsem se v životì stìhoval asi desetkrát, vèetnì 
stìhování z jednoho konce republiky na druhý, a to 
nejednou. Rodièe se odstìhovali z Horního Slavkova 
do Ostrova v dobì, kdy jsem byl na vojnì. Protože 
jsem se nemìl kam vrátit, pøišel jsem po vojnì sem. Mé 
dìtství tedy pokraèovalo v Horním Slavkovì, a kdo zná 
Slavkovský les, je mu jasné, že to byla voda na mùj 

mlýn poznání. Výpravy do pøírody se již nemusely 
konat jen o víkendech a vlastnì jsem se stával tulákem, 
amatérským pøírodozpytcem a dobrodruhem hned po 
školním vyuèování.

Nejlepší byla výtvarka s paní uèitelkou v Opavì, její 
jméno si už nepamatuji. Na svùj vìk jsem asi slušnì 
maloval a kreslil. Potom pøišla øada nesmyslných 
pokusù se vším možným, až jsem zkusil u Pepíka 
Kuttnera v Horním Slavkovì karate. Cvièil jsem pøes 
dvacet let, mám 1. Dan a v Ostrovì jsem založil oddíl 
Hokusei Karate Do, který dnes vede Zuzka Tothová. 
Jednoho dne pøišel totiž zlom - a karategi (kimono) šlo 
do skøínì…

Navštìvoval jsem zemìdìlskou školu v Chebu, obor 
agrotechnik. V té dobì už mì bavilo karate, vandry, 
pøíroda, kolo a samozøejmì fotografování, které mì 
drželo už od tøetí tøídy základní školy. Pozdìji jsem rok 
dojíždìl na UP Olomouc, fakulta tìlesné kultury. 
Udìlal jsem si kvalifikaci Cvièitel sebeobrany I. tøídy 
a rozhodl se dál nepokraèovat.

Po vojnì jsem pracoval ve státní službì, pak jsem zkusil 
obchodní sféru, dnes pracuji, jak se zjednodušenì øíká, 
na dráze. Starám se o železnièní tra� a musím øíct, že 
práce mi nejen vyhovuje svou pestrostí, ale pozitivnì 
mì i naplòuje - díky lidem, se kterými pøicházím do 
styku a s nimiž pracuji. Ostatnì, kolegové z práce, 
zejména dìlnických profesí, se stávají mým velmi 
dùležitým fotomotivem posledních let.  

 
Jak kdy… Když dýchám mìstský vzduch nìkolik dnù, 
musím na chvíli vyrazit ven, do pøírody, jak øíká moje 
drahá žena: Je na obchùzce… A když sjíždím 
z „Karlovaráku“ dolù, zase si øíkám, jak je tu krásnì, 
panoráma Krušných hor mì vítá a já vím, že je mi tady 
dobøe. Mám už zde svá oblíbená místa: Popov, rybníky, 

Ostrovan Marcel Šolc je èlenem ostrovského Fotoklubu. S pøírodním prostøedím i fotoaparátem byl sžitý odmala. Nìkteré jeho snímky jsou k vidìní v mezipatøe 
Staré radnice. Pùsobí jako èlovìk vždy dobøe naladìný, bìhem rozhovoru se èasto usmíval i smál. On sám o svém koníèku øíká:
„Fotografuji sociologický portrét a dokument. To se váže k mé úctì k lidem, øemeslùm, tradicím a krajinì, kterou lidská pokolení pøetváøela. Krajina se mimodìk 
jaksi nabaluje a já se snažím pochopit, jak ji fotografií uchopit a neznièit její genius loci. Krajinky a krajina jsou dvì odlišné záležitosti. Krajinkami dokumentuji 
svùj pohyb v terénu. Krajináøská fotografie je nìco, k èemu musí èlovìk dozrát, nauèit se ji, vyšlapat ji, vyèekat a obèas exponovat na citlivý materiál. Je to mé 
oblíbené téma, v nìmž jsem pøed zaèátkem cesty.“

výstavách. Èlenem jsem od roku 2007, kdy klub vznikl, 
bohužel na první schùzce jsem z pracovních dùvodù 
nebyl, ale to se již nedá dohnat a snad mi kolegové 
prominou. Atmosféra je tam velmi pøíjemná, nijak 
akademická, snad jen, kdyby se podával kvalitní èaj… 

To je zajímavá otázka. Mám rád fotky, které nejsou 
nijak ohromující, jsou v podstatì obyèejné, ale podaøilo 
se mi z motivu vyzískat maximum. Fotografie, dnes 
ohromující poroty World Press Photo a podobné 
megaprojekty, mì nechávají naprosto chladným. 
Každý to má jinak. Ale já udìlám slušnou fotku až 
tehdy, kdy už se o tom místì, èlovìku, pøedmìtu 
nemohu jaksi dozvìdìt nic víc. Když fotím dìlníky pøi 
práci a metr ode mì projíždí osmdesátkou rychlík, to je 
zajímavé… nebo když pøijdu domù a cítím „to uvnitø 
sebe“. Pak to mìlo smysl, i kdybych ani jednou necvakl 
spouští. Nejvìtší kouzlo fotografie pro mì spoèívá 
i v návratu: od klasiky pøes moderní metody zpìt 
k èernobílé bromostøíbrné fotografii. Rád bych pøipravil 
nový soubor výstavních fotografií s novým tématem. 
Dìlám na tom, takže uvidíme…

Rekreaènì se vìnuji horolezectví, vodáckému sportu, 
kolu (MTB), snažím se podle možností èíst, brnkám na 
kytaru (èímž brnkám obèas unavené rodinì na nervy), 
zabývám se amatérsky herpetologií (nauka o plazech), 
opravuji podle možností domek z roku 1890, který 
jsme nedávno koupili, a když se k tomu pøihodí to 
fotografování, je to slušná porce pro nìkolik posedlých 
chlapù… Ale nejsem schopen se všech zájmù vzdát pro 
jeden z nich. Zkoušel jsem to, a vždy se vrátil. Také jsem 
procestoval dost kilometrù i zemí, úmìrnì mým po- 
tøebám a touhám, ale èím dál víc se teï soustøedím na 
cestu do vlastního nitra… Je to cesta èistá, krátká 
i dlouhodobá. A nepotøebuji peníze ani režijku… Mám 
pár drobných pøání: zdraví rodiny a pøátel, úctu lidí 
k sobì samým, cit pro krajinu a historickou souvislost, 
dost lásky pro všechny… Pro sebe již nepotøebuji nic. 

Máte nìkteré své fotografie obzvláš� 
rád? 

Jak jinak trávíte volný èas?

pole kolem Hlubokého, nejmilejší mi jsou ale øeky 
a skály, takže Flaschnerovy skály u Hroznìtína, Strašidla 
v Horní Blatné, Perštejn…

Vzpomínám si, že první fotoaparát jsem dostal z bý- 
valého Sovìtského Svazu v devíti letech, ten jsem ale 
ztratil, nebo mi jej nìkdo sebral na školním výletì a já 
jsem si z obavy, jak mì doma „pochválí“, ušetøil 
a koupil pøesnì ten samý. Byla to Smena 8M a fotil 
jsem s tím strojkem strašnì dlouho, pozdìji i na 
barevné diapozitivy. Chtìl jsem nìjak zachycovat reali- 
tu kolem sebe. Prostì lidi, vìci…, nemìl jsem žádné 
umìlecké ambice. Chtìl jsem dokumentovat pro sebe 
místa, která jsem navštívil, pozdìji hlavnì z pøírody. 
Rostliny, brouky, plazy… To mi zùstalo. Pak jsem zaèal 
fotografovat systematiètìji a zaèal se douèovat. Knihy, 
èasopisy, pozdìji internet. Jsem tedy autodidakt, ale 
s vysoko nastavenou la�kou, jenže tak to mám ve všem. 

Pátral jsem ve svém nitru, jak to s tím fotografováním 
vlastnì mám, a pak mi to došlo: Tematický fotograf. 
Nejde mi o to, za každou cenu se procházet s kamerou 
a „krást tváøe“ nebo fotit výjevy, které vyfotili jiní 
a daleko lépe. Jakmile však dostanu impulz, dozraje ve 
mnì nìjaké téma, jdu za ním a snažím se je obsáhnout 
i pochopit. Pøi mé práci napøíklad vzniká a stále se vyvíjí 
„Tra�ováci“. Tuto mou posedlost nejlépe vyjadøuje 
motto: Není dùležitá fotografie sama, jako onen 
proces, který pøedchází jejímu vzniku. A to je otázka 
nikoliv technická, ale spíše duševní a duchovní.  

No tak to tedy není žádná sláva. Poprvé jsem mìl 
výstavu nìkdy v roce 1988, pøesnì si to nepamatuji. 
Kdo chce vystavovat, musí si udìlat skuteènì kvalitní 
soubor, který by byl akceptovatelný okem diváka, je to 
proces nároèný a alespoò pro mne dlouhodobý. Za 
druhé je to finanènì nároèné, pokud se èlovìk nechce 
spokojit s tisky formátu A4, a také si nejsem jist, zda je 
to nutné. Samostatnou výstavu jsem mìl v Nejdku loni 
na podzim, kde jsem prezentoval téma Tra�ováci. Rád 
vystavuji s kolegy z našeho fotoklubu na spoleèných 

Jaké byly Vaše zaèátky s fotoaparátem?

Jak vidíte své focení dnes?

Vystavujete své fotografie èasto? 

Foto na stranì 7: Marcel Šolc

 Pøipravila: Dominika Planková,
upravila: jan



nadìje, které se umis�ují na pøedních místech v celo- 
státních soutìžích. 

Zájemcùm o koncert pøipomínáme, že tento den je 
prvním dnem posunu letního èasu na zimní èas. 

lehkou cestu, když bojoval o svùj život a s následky po 
tìžkém úrazu. V roce 2000 vypil neš�astnou náhodou 
z lahve od balené vody silný louh. Následovaly tøi 
strastiplné roky s opakovanými pobyty v nemocnicích 
s bolestivými i jinak nepøíjemnými terapiemi, kdy 
napøíklad pùl roku nemohl pøijímat jídlo ústy. 

Vyhublý na kost dìlal tehdy vše pro to, aby se mohl 
vrátit do normálního života. Tento stále usmìvavý 
muž dobøe ví, jak je tìžké, ale pøece jen reálné pøe- 
konat i ty nejhorší situace. Své zkušenosti i svou ži- 
votní filosofii popsal ve dvou knihách: Jak chutná 
bolest a Jak chutná život.

V ostrovském klášterním kostele Zvìstování Panny 
Marie pøedstaví Richard Pachman prùøez svou tvor- 
bou ze šestadvaceti vydaných alb, dále ukázky la- 
tinské mše z jeho duchovního alba Missa, vyhlá- 
šeného jako nejzávažnìjší hudební poèin roku 2009.  
Návštìvníci koncertu uslyší také ukázku z oratoria 
Mistr Jan Hus v podání autora, muzikálové zpìvaèky 
Dity Vích Hoøínkové a houslisty Vladimíra Kirikova. 
Koncert s názvem Pachman.cz je slavnostním kon- 
certem ke státnímu svátku Èeské republiky, je nazván 
podle právì vycházejícího alba mapujícího 20 let 
autorovy hudební kariéry a koná se 31. øíjna 
v 17.00 hod.

Ostrovský mìsíèník
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Richard Pachman.cz
Už od útlého dìtství projevoval Richard Pachman 
nevšední hudební i výtvarné nadání. Bylo pro nìho 
tìžké rozhodovat se, které múze dát pøednost. 
Nakonec nad tím vším zvítìzila hudba, malování se 
stalo jen další umìleckou formou sebevyjádøení. 
Jako skladatel vystoupil na veøejnost roku 1991
svou první rozhlasovì šíøenou písní Pro Mozarta. 
Od té doby se spustila lavina relaxaèní, duchovní 

a syntetizované hudby, které je Richard Pachman 
jedineèným èeským pøedstavitelem. Od r. 1993 vy- 
dává každoroènì nové CD s autorskou hudbou, 
poøádá koncerty a skládá hudbu i texty  k muzikálùm. 
V hudebním svìtì si vysloužil pøezdívku „Èeský 
Vangelis“ a rozdává posluchaèùm své poselství síly, 
nìhy a porozumìní. Pachmanovy skladby jsou 
jakoby psané jedním tahem, lehce, zdánlivì bez 
potíží. Autor této nádherné hudby však prošel i ne- 

Vìra Èarná

Tábornický klub Tuláci poøádá za finanèní 
podpory mìsta Ostrova již 18. roèník Ostrovské 
Veverky. 

Jedná se o pìvecko-instrumentální soutìž pro dìti 
a mládež ve vìku šest až 18 let v nìkolika vìkových 
kategoriích. Porota doporuèí postupující ze západo- 
èeského finále do celostátního finále Brána 10 Brno, 
Zlatá struna Plzeò, Dìtská Porta Praha a Folkový kvítek 
na Konopišti (autorská soutìž). Zájemci si mohou 
vyzvednout pøihlášky v ostrovském infocentru, kde 
najdou další podrobnosti. Ostrovská Veverka se koná 
30. øíjna v Domì kultury Ostrov. Letošním hostem 
bude trampská legenda Zlatý Orel z Prahy. Zveme 
ostrovskou veøejnost, aby pøišla podpoøit budoucí 

Ostrovská veverka

Karel Pýcha 
Foto: Archiv Tuláci

Poboèka GU Karlovy Vary
Støeda-nedìle 13.00-17.00 hod. 
(hromadnì po tel. domluvì: 
po-pá 8.00-15.00 hod.)

Letohrádek Ostrov 

Vary(i)ace - Kresba II
V rámci projektu mapujícího výtvarný život na 
Karlovarsku budou prezentovány kresebné tendence 
ve tvorbì zdejších autorù od zaèátku pováleèného 
vývoje po 80. léta. Tentokrát kresba zahrnuje i akvarel, 
temperu a kvaš. Soubor kreseb 18 autorù, vìtšinou již 

6. a 7. øíjna 

23. øíjna 17.00 hod.

Konference
Bohatství historického stavebního vývoje Krušno- 
hoøí. Pøednášky doplní výstava prací studentù ÈVUT. 

 
Pøednáška Jiøího Klsáka o zachovaných památkách 
útrpného práva na Karlovarsku 
Jáchymovské demolice
Rozšíøení stálé expozice o pìt panelù (neslavné 
demolice v historii)

Muzeum Královská mincovna

Informaèní centrum 
v Domì kultury Ostrov

Upozoròujeme naše zákazníky na zmìnu 
poskytovaných víkendových služeb. Od 
1. øíjna se již místenky v systému AMS ani 
on-line vstupenky (Ticket Art, Ticketportal 

a Colosseum) v sobotu neprodávají. Sobotní otevírací 
doba IC zùstává nezmìnìná (8.00-21.00 hod.) se 
základními službami (informace o jízdních øádech, 
kopírování, veøejný internet, DVD pùjèovna, prodej 
vstupenek na akce DK Ostrov ad.). V dobì Filmového 
festivalu (12. až 15. øíjna) budeme místenky i on-line 
vstupenky prodávat od 9.00 do 17.00 hod.

Návštìvníkùm 42. FOH nabídneme v prodeji tradièní 
festivalová trika, již témìø archívní knihu o životì a díle 
Oty Hofmana, dìtské knihy a DVD z produkce Edice 
ÈT. V infocentru bude také po celou dobu konání 
festivalu umístìna pokladnièka se symbolem žlutého 
kuøete, urèená na sbírku pro Nadaci Pomozte dìtem. 

Dana Kolovratníková, ved. IC

Hrad zùstává otevøen do konce øíjna dennì 
10.00-17.00 hod. 

Køest nového alba Evy Henychové „Sinaj“
Koncert zaène kolem 19.00 hod. Vstup volný

Podzimní Ballotrie 
Recesistické klání skupin historického šermu, luko- 
støelecký turnaj, Poulièní divadlo Viktora Braun- 
reitera, hudba, souboje, støedovìké tržištì 

Úplnì nová Noèní prohlídka 
Prohlídka hradu ozáøeného pochodnìmi. Ohnivé 
divadlo Ignis, kouzelné vypouštìní lampionù pøání

Ukonèení sezóny 
Horní hrad v obležení dobových palných zbraní 
(dìla, mini škola šermu, bojové ukázky ad.). 
Více na: www.hornihrad.cz 

2. øíjna 19.00 hod. 

9. øíjna 10.00-18.00 hod. 

6. øíjna

23. øíjna 11.00-17.00hod.

Horní hrad

nežijících, pøedstavuje I. fázi tvorby na Karlovarsku po 
r. 1945. Výstava potrvá do 31. øíjna.

Šimon Brejcha - Past na mouchy (Buch Much)
Experimentální malby (asambláže, kresby, prostorové 
objekty a rozmìrné grafické listy), vznikající pro- 
støednictvím nalezených pøírodních materiálù. Do roz- 
mìrného papíru upraveného laky vkládá struktury 
rákosových stvolù, krabí nožky, žabí kùžièky, rybí kostry 
apod., nebo je pokrývá kresbou muších tìl. Otisko- 
váním na ruèní papír se pak rodí zvláštní grafické listy. 
Autorovi nechybí smysl pro nadsázku a ironii. 
Výstava potrvá do 31. øíjna. 

(Za použití komentáøe autora, textu z programu 
Klášterecké hudební prameny 2009 a èlánku J. Lin- 
hartové v èasopisu  Energy)

Nám. Karla IV. 238, Nejdek  
II. svìtová válka 
Výstava o prùbìhu války ve svìtì i na Karlovarsku 
potrvá do 7. listopadu.

Pøíbìh Grandhotelu Pupp
Pøednáška Stanislava Burachovièe ke stejnojmenné 
výstavì v Karlových Varech

27. øíjna 

Muzeum Nejdek
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Kultura

1. pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Romantická komedie plná slunce, vinic a lásky. 
Amerièanka Julie najde ve Veronì, kde Romeo potkal 
svou vyvolenou, dopis adresovaný právì Julii, který ji 
žádá o radu v otázce neš�astné lásky. Dopis je ovšem 
z roku 1957. Pøesto se na nìj rozhodne odpovìdìt. 
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

1. a 2. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 152 minut, èeské titulky (*15)   

 Premiéra
Film podle jedné z nejètenìjších knih souèasnosti. 
Pøed ètyøiceti lety zmizela Harriet Vangerová z ro- 
dinného setkání konaného na ostrovì, který vlastnil 
a obýval mocný klan Vangerù. Pøestože nebylo její 
tìlo nikdy nalezeno, je její strýc pøesvìdèen, že šlo 
o vraždu, jejímž pachatelem je nìkdo z jeho rodiny. 
Produkce: Švédsko. Žánr: krimi, thriller

2. a 3. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Alex (Romain Duris) se svou sestrou (Vanessa Paradis) 
provozují spoleènost, která poskytuje vskutku „spe- 
ciální“ služby: rozbíjí partnerské vztahy na objed- 
návku! Romantická komedie o tom, že každá životní 
jistota je relativní a láska si nedá porouèet 
Produkce: Francie, Monako. Žánr: komedie

7. až 10. ètvrtek až nedìle 17.30 hod.
8. a 9. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 92 minut, èeská verze 

Premiéra
Promítáme ve velkém kinì. Co nás èeká ve ètvrtém 
díle Shreka? Mnohem drsnìjší Fiona, otylý Kocour 
v botách a mnohem zmatenìjší Oslík. A království Za 
sedmero horami vzhùru nohama. Na svìdomí to má 
Shrek, který vypustil do svìta jedno velmi nerozumné 
pøání. Produkce: USA. Žánr: komedie

14. a 15. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 100 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Evelyn Salt (Angelina Jolie) je agentkou CIA, která 
složila pøísahu cti a služby vlasti. Když je pøebìhlíkem 
obvinìna, že je ruskou prozatímní neèinnou špion- 
kou, Salt uteèe, aby oèistila své jméno a jednou 
provždy dokázala, že je vlastenka.  
Produkce: USA. Žánr: thriller

15. a 16. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 109 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Hudební byznys se hroutí a jistý Aaron Green pøijde 
s nápadem uspoøádat pøesnì po deseti letech vzpo- 
mínkový koncert rockové legendy, Alduse Snowa. 
Aaron dostane za úkol dostat hvìzdu z Londýna do 
L.A., a tak ho chtì nechtì musí pronásledovat peklem 
noèních klubù. Èelí alkoholu, drogám, lacinému 
sexu… ale pøíkaz zní: Dostaò ho tam! 
Produkce: USA. Žánr: komedie

16. a 17. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 110 minut, èeské titulky 

P r e m i é r a
Baltazar Blake (Nicolac Cage) je èarodìjným mistrem, 

DOPISY PRO JULII 

MUŽI, KTEØÍ NENÁVIDÍ ŽENY

(K)LAMAÈ SRDCÍ 

SHREK: ZVONEC A KONEC 

SALT 

DOSTAÒ HO TAM 

È A R O D Ì J Ù V  U È E Ò  

který se v souèasném Manhattanu snaží ubránit 
mìsto pøed zlem. Ale sám už na to nestaèí, proto 
vyhledá pomoc zdánlivì obyèejného èlovìka a udìlá 
z nìj svého uènì. V rychlosti ho zasvìtí do základù 
tajného umìní magie a kouzel. Dave je nucen v sobì 
najít veškerou odvahu k tomu, aby jako Èarodìjùv 
uèeò výcvik pøežil, zachránil mìsto a získal srdce své 
vyvolené. 
Produkce: USA. Žánr: velkolepý dobrodružný pøíbìh

21. a 22. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
22. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 86 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Celoveèerní rockový dokumentární film o skupinì 
The Doors napsal a režíroval Tom DiCillo, komentáø 
namluvil Johny Depp. Tvùrci v nìm pokrývají dosud 
nezveøejnìné zábìry proslulé ètyøèlenné rockové 
kapely. Snímek staví na zábìrech natoèených v letech 
1966 až 1971, tedy od vzniku kapely až do smrti Jima 
Morrisona. Produkce: USA. Žánr: dokument

23. a 24. sobota a nedìle 17.30 hod.
23. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 126 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Roku 391 se svìt navždy zmìnil. Agora je výletem do 
støedovìkého Egypta, do mytického mìsta Alexan- 
drie za událostmi, které vedly k dramatickému znièení 
nejvýznamnìjší knihovny své doby. Knihovny, která 
je dodnes symbolem moudrosti a vzdìlanosti antické- 
ho svìta i jeho postupného zániku. 
Produkce: USA. Žánr: drama, historický, romantický

28. a 29. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
29. a 30. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 100 minut (*12)

Premiéra
Promítáme ve velkém kinì. Vidìli jste Román pro 
ženy? Pak musíte vidìt i Román pro muže! Natoèeno 

podle bestselleru Michala Viewegha. V hlavní roli 
Miroslav Donutil, Michal Vladyka a Vanda Hybne- 
rová. Produkce: ÈR. Žánr: romantická komedie

30. a 31. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 118 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Tahle krev nikdy nezaschne. Francouzský thriller 
o pomstì bývalého mafiánského zabijáka, který 
pøežije 22 kulek v tìle. Jean Reno v hlavní roli.
Produkce: Francie. Žánr: akèní thriller

THE DOORS 

AGORA 

ROMÁN PRO MUŽE 

22 VÝSTØELÙ 

POSLEDNÍ VLÁDCE VÌTRU 
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ 
HABERMANNÙV MLÝN

RANDE V ØÍMÌ
PERCY JACKSON: ZLODÌJ BLESKU
LEGIE
EXMANŽELKA ZA ODMÌNU

42. DÌTSKÝ FILMOVÝ 
A TELEVIZNÍ FESTIVAL
OTY HOFMANA
12. - 15. øíjna 2010 
Ostrov

Soutìžní i nesoutìžní projekce každý den, 
podrobný program na samostatných plakátech 
a na: www.festival-ostrov.cz 

DOPROVODNÉ AKCE FESTIVALU:

DÌTI RÁJE 

UŽ ZASE SKÁÈU...

KØESLO PRO HOSTA 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S ÈESKOU 
TELEVIZÍ

KARNEVAL PRO DÌTI MŠ 
A VEØEJNOST 

KARNEVAL PRO DÌTI ŠD 
A VEØEJNOST 

DVEØE aneb PANE, VY JSTE NÁHODA!

Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana 
Stryková/Tereza Nekudová.

12. øíjna úterý 18.00 hod., divadelní sál 

koncertní verze muzikálu
Vystoupí protagonisté prvního èeského „hit muzi- 
kálu“ Dìti ráje: Míša Nosková, Petr Poláèek, Boøek 
Slezáèek ad. Hitovky osmdesátých let spojené s ro- 
mantickým pøíbìhem

13. øíjna støeda 17.15 hod., Za oponou 

 
Divadelní pøedstavení ZUŠ Ostrov

13. øíjna støeda 20.30 hod., T-klub 

„Kávièka s režisérem Zdeòkem Zelenkou“

14. øíjna ètvrtek 14.00 hod., Mírové nám. Ostrov

Ve spolupráci s Mìstskou policií Ostrov, Sborem 
dobrovolných hasièù Ostrov a Nemocnicí Ostrov.
Michal Nesvadba dìtem, folklórní soubor Rosénka, 
poprockový soubor Imace - Alin Kryštof Hlušek, hry, 
soutìže, nafukování balónkù, malování na oblièej, ha- 
sièská technika aj. To vše pro dìti malé, velké a nejvìtší 

15. øíjna, spoleèenský sál 
9.30 hod. 

14.00 hod. 

25. øíjna 19.30 hod., divadelní sál 
Milan Kopecký

Uvádí divadelní agentura AP Prosper Praha. 

Úsmìvná, konverzaèní komedie o nadìji, pro kterou 
není podstatný vìk a kterou nemohou zastavit ani 

zamèené dveøe od bytu. Když vás opustí manžel a uteèe 
za jinou, která je mladší než jeho vlastní dcera, když 
vlastní dcera zaène mít touhy odpoutat se od rodin- 
ného krbu a zkusit svou vlastní cestu, když se vám práce 
stává rutinou a všichni kolem ní nezajímavou nutností, 
když máte pocit, že všechny sousedky vás tupì sledují, 
když už jen pouhý pohled na chlapa ve vás vyvolává 
potøebu nìèeho zbyteèného, pak se mùže zdát, že váš 
život zrovna nestojí za moc. Zbývá vám ještì mnoho: 
napøíklad nadìje, protože ta nikdy neumøe døív než my.
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Pøipravujeme

KLÁŠTER OSTROV

PÙDA STARÉ RADNICE

1. øíjna pátek 19.00 hod. 

Prostøednictvím písma k sebepoznání a poznávání dru- 
hých lidí. Pøednáška Štìpánky Èechové z Grafologické 
poradny ISIS v Praze. Psychologie písma, výprava do 
historie grafologie a písmoznalectví, grafologické zna- 
ky a jejich význam, informace z analýzy písma (životní 
energie, citovost, rozumovost, vùle, temperament, so- 
ciabilita), grafologické rozbory: osobnosti, partnerské, 
volba studia a povolání

4. øíjna pondìlí 17.00 hod. 

Vernisáž výstavy
Studentská soutìž ve fotografování patøí na ostrov- 
ském gymnáziu k nejoblíbenìjším. Letošní již ètvrtý 
roèník má šest kategorií: architektura, pøíroda, zvíøata, 

èlovìk a lidé, zátiší, kuriozity. Nejzdaøilejší práce budou 
na radnici vystaveny do 31. øíjna.

21. øíjna ètvrtek 18.00 hod. *) není akcí Domu kultury

Spoleèné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. 
Pøednášející odpoví na písemné i ústní dotazy poslu- 
chaèù. Vstupné dobrovolné. Na závìr pøednášek se 
uskuteèní biotronické pùsobení formou rozlouèení.

24. øíjna nedìle15.00 hod.  

Divadelní pohádku pro herce a loutky pøipravili herci 
z Docela velkého divadla Litvínov.

GRAFOLOGIE -  VÌDA O OSOBNOSTI

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STUDENTÙ 
GYMNÁZIA OSTROV

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM TOMÁŠEM 
PFEIFFEREM

KAŠPÁRKÙV KONÍÈEK

STARÁ RADNICE OSTROV 

26. øíjna 17.00 hod., T klub 

Spoleèenský veèer pro milovníky starších známých melo- 
dií. K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr DK Ostrov.

TANEÈNÍ PODVEÈER

Provoz kláštera 
út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Pokraèuje výstava 

Skøítky, víly, vodníky a jiná pohádková stvoøení za- 
pùjèila do klášterního kostela vìhlasná strašidloložka 
Vítìzslava Klimtová. Autorka je malíøkou, ilustrá- 
torkou, spisovatelkou knížek pro dìti i dospìláky. Její 
tvorbu mùžeme znát z obrázkových knížek (Lexikon 

ohrožených strašidel lesních, luèních a domácích, 
Ze života skøítkù ad.). Forma výtvarného a literárního 
projevu autorky je promyšlenì jednoduchá, používá 
osvìdèený zpùsob královského šaška (øíkat vážné 
vìci nevážným zpùsobem). Øídí se heslem: „Svìt je 
krásný a lidé jsou dobøí“, které visí nade dveømi jejího 
pohádkového domu v Pièínì u Pøíbrami. V infor- 
maèním centru Kláštera si mùžete zakoupit knihy pro 
dìti i dospìlé, které jsou k dostání jen na místech, kde 
autorka vystavuje. 

POHÁDKOVÁ ZEMÌ 
VÍTÌZSLAVY KLIMTOVÉ 

VÝSTAVA JE DOPROVODNOU AKCÍ 
42. ROÈNÍKU FOH, POTRVÁ DO 24. ØÍJNA.

5. listopadu pátek 19.00 hod., 
Pùda Staré radnice

Pøednáška Stanislava Hoøínka, 
který zároveò pøedstaví svou no- 
vou knihu „Galapágy - peklo i ráj“.

INDONESIE - ZEMÌ 
SOPEK A CHRÁMÙ 

20. øíjna støeda 17.00 hod.

Tématem setkání neprofesionálních umìlcù v le- 
tošním roce bylo: Propojení historie a souèasnosti 

Nejdecka. Setkání se uskuteènilo ve spolupráci s Kul- 
tur+Kommunikationszentrum Malzhaus e.V. a fir- 
mou  Witte Automotive Nejdek za podpory Èesko-
nìmeckého fondu budoucnosti. 
Výstava potrvá do 10. listopadu.

26. øíjna úterý 17.30 hod.

Vernisáž výstavy
Tvorba umìlecké dílny manželù Jitky a Richarda Kanto- 
vých z Lubence je zamìøena pøedevším na umìlecké 
zpracování skla do podoby vitráží, navrhují a vyrábìjí ta- 
ké lampy technikou Tiffany a drobné dekorativní pøed- 
mìty. Své zkušenosti a dovednosti si rozšiøovali napø. na 
stáži ve firmì Glass Derix studio v Rottweillu, která je 
nejstarší dílnou svého druhu ve støední Evropì. Mají za 
sebou mnoho úspìšných rekonstrukcí, napø. okenní 
výplnì na Køivoklátì, strop v Grandhotelu Pupp ad. Své 
vitráže vyváží dílna Skloart do zemí Beneluxu, Nìmecka 
a Ruska. O jejich tvorbu se zajímala také ÈT 1 v poøadu 
Toulavá kamera. Výstava potrvá do 1. prosince.

31. øíjna nedìle 17.00 hod.

Úèinkují: 
Richard Pachman (klávesy, zpìv), Dita Vích 
Hoøínková (zpìv), Vladimír Kirikov (housle). 
Skladatel, zpìvák a malíø Richard Pachman se po tøech 
letech pøedstaví v Ostrovì v programu obsahujícím 
skladby z jeho dvaceti šesti vydaných alb, ukázky 
z latinské mše z jeho duchovního alba Missa, vy- 
hlášeného jako nejzávažnìjší hudební poèin roku 
2009 i z oratoria Mistr Jan Hus. Koncert slavnostní, 
duchovní i muzikálové hudby má název Pachman.cz 
podle právì vycházejícího výbìrového alba ma- 
pujícího 20 let hudební kariéry Richarda Pachmana.

VÝSTAVA PRACÍ ÈESKO-NÌMECKÉHO 
SETKÁNÍ VÝTVARNÍKÙ

VITRÁŽE, SOCHY, OBRAZY

„RICHARD PACHMAN.CZ“ 
koncert ke státnímu svátku ÈR

6. listopadu sobota 17.00 hod., Pùda Staré radnice

Vernisáž výstavy výtvarného klubu Vlastimily 
Wasylukové - Støedeèní

11. listopadu ètvrtek 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Mimoøádným dílem Sonety bude provázet pøekla- 
datel, anglista a esejista Martin Hilský, klavírní 
doprovod: Daniel Dobiáš.

18. listopadu ètvrtek 19.30 hod., Pùda Staré radnice
Bernard Slade

Uvádí Divadlo Bez Zábradlí Praha. Brilantní komedie 
o tom, že i nevìra mùže být léèivá
Hrají: 
Veronika Freimanová a Zdenìk Žák.
Režie: Jiøí Menzel

VÝTVARNÉ DOTEKY 

TAK TROCHU SVÁTEÈNÍ 
SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA

KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

Vánoèní strom ozáøí i balónky štìstí 
V první adventní nedìli 28. listopadu již tradiènì 
spoleènì rozsvítíme vánoèní strom na Mírovém 
námìstí. Letos bychom chtìli tuto slavnostní chvíli 
zpestøit spoleèným vypuštìním létajících lampiónù 
pøání a štìstí (nebo také balónkù štìstí). Tato tradice 
pochází ze severního Thajska, kde je lidé již po staletí 
vypouštìjí pøi slavnostech, oslavách, svatbách… Lidé 
si pøi vypuštìní lampiónù pøejí, aby se jejich pøání 
splnila a sny a touhy se promìnily ve skuteènost. 
Každý z nás má jistì nìjaké své nesplnìné pøání, sen 
nebo touhu. Zajistìte si proto vèas pro sebe a své dìti 
létající lampióny a spoleènì je pak v daný okamžik 
vypustíme. Èím více lampiónù bude vypuštìno, tím 
bude pøání silnìjší a vedle záøícího vánoèního stromu 
se pak budou vznášet na nebi svítící a blikající 
balónky, které se budou líbit hlavnì dìtem. 

Více na stranì 7





Poznámka  
Na Letohrádku letos hnízdilo celkem sedm èápù, dva 
dospìlí a pìt mláïat, jak je patrné na fotografii 
(ve chvíli poøízení zábìru stáli dva dospìlí èápi na 
støeše poblíž hnízda). Dle sdìlení Jaroslava Cepáka 
z Kroužkovací stanice Národního muzea budou od 
pøíštího roku ostrovští èápi z Letohrádku evidováni 
a pravidelnì kroužkováni. 
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Volný èas

Ostrovské èápy už není tøeba podrobnìji 
popisovat, jelikož je zná asi každý z místních. Ale 
letos jsem zažil cosi, co už se asi dlouhá léta 
opakovat nebude. Byl jsem v té chvíli opravdu na 
tom správném místì. 

Byla sobota 31. èervence. Den pøedtím jsem se vrátil 
z dovolené a napadlo mì vyrazit do parku 
a zhlédnout, co nového zde a v okolí zámku pøibylo. 

A že toho nebylo málo. Vzniklo zcela nové ná- 
mìstíèko pøed vstupem do zámku, vèetnì kašny. Na 
opravené vìžièky novì vznikající knihovny byly osa- 
zeny mìdìné koule, ukrývající dokumenty této doby, 
vèetnì nìkolika výtiskù OM. (Budoucí generace si 
tedy mùže pøeèíst i èláneèek s mým autorstvím. 
Bájeèná pøedstava.) Ale to není stále to pravé, o èem 
chci napsat. Ve chvíli, kdy jsem se blížil k mostu pøes 
Bystøici, podíval jsem se vzhùru. Nad parkem kroužilo 
šest našich èápù, dva dospìlí a ètyøi letošní mláïata. 
Právì se vraceli ze zkušebního letu, kdy mladým sílí 
køídla pøed dlouhým letem do zemí afrických. Mladíci 
dosedli na hnízdo a zaèali si proèechrávat peøí. 
Rodièové zùstali ve vzduchu. A pak jsem uvidìl nìco 
neskuteèného. Na blankytné obloze se objevily 
siluety dalších ètyø èápù. Mladí pøiplachtili na volné 
komíny Letohrádku, dospìlí kroužili nahoøe a za chvíli 
odletìli i s naším párem kamsi k rybníkùm. Snad to 
byla náhoda, ale mé letní rozpoložení mi v té chvíli 
napovídalo, že pøiletìl jeden z loòských potomkù 
a toužil se pøedvést se svou vlastní rodinkou. Asi je to 
nesmysl, ale ta souvislost se v té chvíli sama nabízela, 
takže proè ji odmítat. Hezkých nesmyslù není zase 
v životì tolik. Nebo…? 
P. S. Stejnì si ti ptáci vybrali luxusní bydleníèko. 

Starší žákynì se zúèastnily tøetího kola krajské soutìže 
družstev v Klatovech (5. záøí), kde potvrdily své le- 
tošní suverénní vítìzství. Tím si vybojovaly postup do 
semifinále 25. záøí v Táboøe. Mladší žákynì v závo- 
dech družstev skonèily celkovì tøetí (o jeden bod jim 
unikl postup do dalších soutìží). Tyto úspìchy svìdèí 
o systematické pøípravì atletù a trenérù nejen ve 
školním roce, ale i o prázdninách. 

Vzpomínka na léto

Foto: MUDr. Martina Králová

jan 

Lubomír Mayer 

Po prázdninách opìt nabízí své služby Farní 
knihovna svaté Anny v pøízemí katolické fary. 
Pro veøejnost je otevøena ve ètvrtek odpoledne 
a v nedìli dopoledne. 

Zájemci zde najdou kromì vybrané beletrie pøedevším 
literaturu nauènou. Z té pak zvláštì takovou, která se 
týká teologie, náboženství, køes�anství, duchovního 
života, bible a biblistiky, dìjin církve, životopisù svìtcù. 
Pro osobnostní rozvoj mají velký pøínos knihy, které 
pomáhají pøemýšlet o našem životì, našich postojích, 
našich talentech i chybách, o tom, jak zacházíme s blíz- 
kými i se sebou, jak být èlovìkem. Knihy autorù, vychá- 
zejících èasto z psychologických otázek a osvìtlujících 
rozmìry našeho vnitøního života. Ètenáøi se také ptají 
na pozapomenuté termíny, které se týkají køes�anství, 
liturgie, svátkù. Vhodnou èetbu zde najdou i dìti. 
Knihovna má tøi tisíce svazkù, ale nemá dosud žádný 
opravdový rukopis. Tento nedostatek chceme napra- 
vit. Chceme spoleènì se všemi zájemci vytvoøit ruko- 
pisný „evangeliáø“, to znamená soubor ètyø evangelií 
(podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana). Zaèneme 
evangeliem sv. Lukáše. Slovo evangelium znamená 
dobrou zprávu. Všichni písaøi by se tedy podíleli na 
radostné zprávì, každý by napsal kousek. Staèí pøijít 
v jakýkoli ètvrtek odpoledne mezi 15.00 až 18.00 hod. 
do knihovny v pøízemí katolické fary, Malé námìstí 25. 
K psaní, popø. ilustrování je zde vše pøipraveno. Pøijïte 
se podílet na „týmovém rukopisu“ pro knihovnu 
sv. Anny! Na písaøe i ètenáøe se tìší dobrovolná 
pracovnice knihovny. 

Vytvoøme nový rukopis

Mgr. Lidmila Hanzlová

Palác princù 
v Zámeckém parku: 
øíjen 2006 až èervenec 2010

Jiøí Ciprian
Další ostrovská památka dostává novou tváø…

Úspìch ostrovských atletek 

Eva Zekuciová, pøedsedkynì oddílu

Sportovní krasobruslaøský klub Karlovy Vary se záze- 
mím na Zimním stadionu v Ostrovì vstupuje do své 
páté sezóny. Je èas zhodnotit ètyøi roky práce závodní- 
kù, trenérù i rodièù. Pod vedením trenérky klubu Mo- 
niky Škornièkové klub systematicky a cílevìdomì pra- 
coval tøi a pùl roku v podmínkách, které jsou díky 
generálnímu sponzorovi více než dobré. Ta doba pøes- 
nì odpovídá tomu, aby se mohly dostavit výsledky. 
Dìti, které chtìjí mít výsledky ve výkonnostním i vrcho- 
lovém sportu, absolvují odbornì vedený tréninkový 
proces, který je nìkdy nároèný a je obdivuhodné, že to 
dìti zvládají na jednièku. Je vynikající, že rodièe je v tom 
podporují, protože bez toho to nejde. Nìkdy to není 
lehké, ale dìti na oplátku už teï sklízí úžasný pocit stát 
na stupínku vítìzù a užívat si zlato na krku. Klub 
umožòuje bruslit i dìtem jen tak pro radost z pohybu 
a pro radost zkusit i závodit.
Sezóna zaèíná už v dubnu, kdy se bruslaøi pøipravují 
v tìlocviènì, na atletickém høišti a také už i na ledì. 
Závodníci mají za sebou již pìt soustøedìní, z toho dvì 
v zahranièí. V loòské sezónì klub zaèal spolupracovat 
s trenérkou Romanovovou, která trénuje souèasnì 
v Rakousku i Švýcarsku. V dubnu za ní nìkteøí èlenové 
klubu odjeli trénovat do Feldkirchenu, kde poctivì 
nabírali zkušenosti a pak byli na mezinárodním sou- 
støedìní ve švýcarském Flimsu, které vedl renomovaný 
ruský trenér Kudriacev. Dìti z našeho klubu trénovaly 
na ledì s bronzovou medailistkou z mistrovství svìta 
Finkou Laurou Lepisto, Kiirou Korpi, pátou ženou svìta 
a se Sarah Meier, mistryní Švýcarska. V srpnu byly na 
soustøedìní s našimi èeskými reprezentanty v Humpol- 
ci a v Rokycanech. Naši závodníci se v loòské sezónì 
zúèastnili celkem 17 závodù v ÈR, z kterých pøivezli 33 
medailí, pìtkrát startovali v zahranièí a pøivezli pìt me- 
dailových kovù, reprezentovali náš kraj na Olympiádì 
dìtí a mládeže v Liberci a zastupovali Karlovarsko i na 
Mistrovství ÈR v krasobruslení v Brnì.
Tyto výsledky jsou dùkazem bezva práce, která pøináší 
už i ty medaile. Na mezinárodním poli se prezentoval 
Matyáš Bìlohradský, který dvakrát nenašel pøemoži- 
tele v kategorii nejmladších žákù (v Trnavì a Grimì 
vyhrál), v Budapešti se radoval ze støíbra. Jiøí Bìlo- 
hradský v kategorii mladších žákù se úèastnil závodù 
v Grimì, odkud si odvezl cenné støíbro, Michaela Lucie 
Hanzlíková v kategorii nejmladších žaèek v Trnavì byla 
bronzová, v Budapešti témìø bezchybnou volnou jíz- 
dou vybojovala páté místo. Štìpánka Tùmová v kate- 
gorii žaèek pøivezla páté místo, kdy se dokázala plnì 
koncentrovat a zajela volnou jízdu plnou krasobruslaø- 
ské elegance. Štìpánka si svojí pílí a houževnatostí 
vybojovala úèast na mistrovství ÈR, kde obsadila 
23. místo. Reprezentovala na Olympiádì dìtí a mlá- 
deže jako nejlepší žaèka v kraji. Jiøí Bìlohradský repre- 
zentoval náš kraj na mistrovství republiky a na dìtské 
olympiádì. 
„Mistrovství republiky jsem se zúèastnila už podruhé 
a vìøím, že tento rok tam budu taky. Chtìla bych se 
umístit do první poloviny, snad i desítky a vím, že jsme 
pro to s paní trenérkou udìlaly v letní pøípravì maxi- 
mum. Teï formu jen vylepšovat a dolaïovat,“ prozra- 
dila své plány Štìpánka. Klub má 15 bruslících èlenù, 12 
z nich pøispìlo k celkovému zisku 33 medailí v loòské 
sezónì. Nejvìtší sbìratelé medailí: Michaela Lucie 
Hanzlíková pøes poèáteèní handicap, kdy zaèala o dva 
roky pozdìji bruslit, vše dohnala a pøiblížila se èeské 
špièce v kategorii nejmladších žaèek (sedm medailí). 
Matyáš Bìlohradský v kategorii nejmladších žákù jich 
získal devìt a Èeský krasobruslaøský svaz ho vybral do 
Projektu talentované mládeže ÈR. Jiøí Bìlohradský jich 
pøivezl pìt. Po jedné medaili pøispìly Kateøina Kadle- 
cová, Natalie Štírská, Anežka a Štìpánka Tùmovy. 
Cenné kovy se sbíraly pro klub i v kategorii pøípravky, 
po dvou získaly Zuzana Tekely, Nikola Etlerová a Adéla 
Štírská, jednou Sára Andrlová a Barbora Bláhová, to vše 
je i zásluhou druhé trenérky klubu Hany Bìlohradské. 
Závodní krasobruslaøská sezóna zaèíná v polovinì øíjna, 
a tak závodníkùm pøejeme hodnì medailí a spìchù. 

Krasobruslaøská bilance

Mgr. Monika ŠkornièkováFoto: Archiv oddílu



nìným koøenovým výbìžkùm, a tak se za chvilku di- 
víte, co vám to vyráží tam, kde chcete mít nìco úplnì 
jiného. Navíc ponìkud píchá a ani rukavice pøi proøezu 
nepomáhají. Je zajímavý do velikých zahrad nebo 
parkù jako solitéra (ideální je sesadit obì pohlaví 
k sobì). Tam, kde chcete pøírodní bariéru, mùžete 
vytvoøit vskutku neprùchodný živý plot. Ale poèítejte 
se šíøí dva metry. Z hlediska kulináøského je plod 
vskutku cenný. Jeho neobvykle vysoký podíl vitaminu 
C (uvádí se 5 g na 1 kg bobulí) jej øadí mezi pøeborníky, 
také je významným zdrojem draslíku. Vyrábí se z nìj 

sirupy a marmelády, pøidává se do spousty výrobkù 
pro aromatizaci. Požívá se jako pomocný léèebný 
prostøedek pøi nachlazení. Bohužel, praktický sbìr je 
velmi nároèný. Bobule pøi odtržení praskají a cenná 
š�áva odkapává. Proto se trhají nad nádobou, aby nic 
cenného neuteklo. Nádoba nesmí být kovová, pro- 
tože kov degraduje vitamin C. 

v úterý od 10.00 do 12.00 hod. a vše potøebné se 
dozvíte od naší lektorky. Pro tìhotné maminky je 
urèen Tìhotenský kurz vždy v pátek 17.00-19.00 
hod., zúèastnit se mohou jen vybraných lekcí: 1. 10. 
Muzikoterapie, 8. 10. Šestinedìlí (matka), 15. 10. 
Šestinedìlí (dítì), 22. 10. Partner u porodu. Nejbližší 
Vítání miminek pøipravujeme na nedìli 17. øíjna 
14.00 hod. Pøihlásit svá miminka mùžete do 11. øíjna 
na tel. 608 614 469. Bližší informace na: www.mc-
ostruvek.estranky.cz   

kamenné køíže se stavìly obvykle na místech 
smrtelného neštìstí, vraždy, anebo byly souèástí 
pokání. Fòuk! A máme tu zajímavost. Víte, že pùvod 
jednoho z køížù mùže souviset se smlouvou ze dne 
26. dubna 1467 o vyrovnání v pøípadì vraždy, které 
se dopustil Ostrovák Nickl Schneider na Gilgenu 
Tümmigovi z Døenice u Chebu? Zavázal se, že za 
vraždu uhradí rodinì všechny náklady, které jí tímto 
vznikly. Postaví kamenný køíž, uskuteèní zbožnou 
pou� a dá sloužit 30 zádušních mší, k nimž dodá 
dostateènou zásobu vosku. 
Tak co, Ostrováci, skuteènì to byl dostateèný trest za 
vraždu? Ani veverky neví, jak Nickl Schneider ke 
svému údìlu pøišel. 

Kamenné køíže, 
zvané smírèí, 

v minulosti na- 
zývané také jako 

švédské, mùžeme 
dnes vidìt na 

ostrovském 
høbitovì. 

Jsou dva. Jeden z nich stál pùvodnì u staré silnice 
k Jáchymovu a druhý u dnes zarostlé radošovské 
cesty k vesnici Stráò a Radošovu. Úpravy ve mìstì 
byly dùvodem, proè køíže nezùstaly na svém pù- 
vodním místì, ale byly pøeneseny na høbitov. No 
uznejte, že se na své nové místo opravdu hodí. Vždy� 
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Klub èeských turistù

Milan Jandourek, DiS

Dana Kolovratníková

Maminky na mateøské dovolené a jejich dìti 
upozoròujeme od 1. øíjna na nìkolik dùležitých 
zmìn. První se týká pøesunu Minihrátek z páteèního 
dopoledne na pondìlí a další zmìnou je, že každý 
pátek od 1. øíjna mohou se svými dìtmi navštívit 
Zpívánky (dopoledne s dìtskými písnièkami, 
taneèky a rytmizací s hudebním doprovodem). 
Novinku pøipravila také Keramická dílna v podobì 
výroby otiskù nožièek a ruèièek vašich nejmenších, 
v pøípadì zájmu pøijïte se svými miminky do MC 

Rakytník øešetlákový
(Hippophae rhamnoides L.)

Máte na zahradì rakytník? Slýchám o nìm celé 
legendy. A to musíte mít hned dva, samèí a samièí 
rostlinu, jinak se plodù nedoèkáte. A je to úžasný volný 
živý plot! Co se rakytníku týèe, sice mì fascinuje 
nìkterými vskutku pozoruhodnými vlastnostmi, ale 
jsem ponìkud zdrženlivìjší pøi opìvování zahradního 
využití. Jedná se o hustì vìtvený keø, výjimeènì strom, 
který umí dorùst až do výšky 10 m (jako keø roste od 
jednoho do šesti metrù, i do šíøky). Pøirozenì vytváøí 
dlouhé plazivé koøenové výbìžky, ze kterých radostnì 
obráží. Vìtve jsou strnule odstávající, hladké, ozbro- 
jené až tøícentimetrovými rovnými, tvrdými a pøekva- 
pivì ostrými trny. Listy má jednoduché, støídavé, úzce 
kopinaté až podlouhle vejèité, až 8 cm dlouhé a 3 mm 
až 1 cm široké. Líc listu je šedozelený, leskle støíbøitý 
s dlouze paprsèitými chloupky. Rub støíbøitì šedý, 
matný. Kvete v bøeznu až kvìtnu, nenápadnì, jed- 
nopohlavnì, nazelenale, na loòských vìtévkách, kvìty 
o prùmìru 4 až 6 mm. Zajímavìjší je plod. Bobule 
pùvabnì èervenooranžová, kulovitá až vejèitá o prù- 
mìru 6 až 8 mm. Pìknì jedna vedle druhé, doslova 
obalující vìtévku. Rakytník najdete v celé Evropì až po 
støední Švédsko, od východní po západní Asii. U nás 
existuje zplanìlý výskyt v Èeském Støedohoøí. Nej- 
oblíbenìjší stanovištì je slunné, písèité, avšak dosta- 
teènì vodné. Množí se semeny nebo koøennými øízky.

Možná se mnou nìkdo nebude souhlasit, ale 
nepovažuji jej za vhodný do normální zahrady. Sice se 
jeho bujný a prostorovì nároèný rùst dá korigovat 
øezem, ale proøezané vìtévky mají tendenci prosychat. 
Má sklon se rychle rozrùstat do stran díky již zmí- 

7. øíjna

14. øíjna

21. øíjna

28. øíjna

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 DVDèko
18.45 Rozhovor s øeditelem FOH

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Škola hrou

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Otázky pro starostu

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse)

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: po - ne  každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 
Zmìna programù vyhrazena! Jakékoli návrhy, pøipo- 
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) telefonujte na 
353 800 515 nebo pište na: marketing@tv-ostrov.cz, 
nebo mùžete zaslat textovou zprávu na tel. 608 066 
600.  

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: po-pá 9.00-17.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy. 

Akce pro veøejnost

 K Pirátovu prameni v Pottovì údolí u Ma- 
riánských Lázní 

 Jáchymovský tolar 10. roèník (Z Mìdìnce do 
Jáchymova)

 Plzeòsko. Tam, kde zaèíná Berounka, Nek- 
míø a Všeruby 

 Krušné hory: Boží Dar, Fichtelberg, Bären- 
stein, Vejprty 

 Velehrad. Turistika na jižní Moravì mezi 
sklípky (ètyøi dny)

 Šest hranièních kamenù nedaleko od Aše

Náš tip: Pochod o Jáchymovský tolar (trasy 13 a 25 
km) mezi Mìdìncem, Klínovcem a Jáchymovem 
nebo nauèná stezka Jáchymovské peklo s prohlídkou 
štoly.

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, organi- 
zaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný sobotní 
termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na Mírovém 
námìstí u autobusové zastávky na Karlovy Vary a na 
internetové adrese http://turiste.webpark.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù.

2. øíjna

9. øíjna

16. øíjna

23. øíjna

28. øíjna

6. listopadu

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Hana Ševèíková, produkce 
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Øíjen 2010Inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525, 363 612 932) 



Øíjen 2010 OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.


